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FORORD 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Karmøy kommune kartlagt sjøørrethabitat i ni vassdrag 
på Karmøy og ett vassdrag i Haugesund kommune. Flaskehalser for produksjon av ungfisk ble vurdert, 
og vandringshindre og fysiske inngrep ble beskrevet, kategorisert og kartfestet. Undersøkelsene 
omfattet også ungfiskundersøkelser ved elektrofiske. Det er foreslått tiltak i prioritert rekkefølge for 
hvert enkelt vassdrag. Formålet med tiltakene er i første rekke å øke produksjonen av sjøørret, men 
også å forbedre vassdragenes status i henhold til vannforskriften. 
 
Følgende vassdrag ble undersøkt: Kolstøvassdraget, Brekkebekken, Stangelandsåna, 
Melstokkebekken, Kvednabekken, Hilleslandsvassdraget, Syrebekken, Langåkeråna og Stolsåna på 
Karmøy, og Dubberselva i Haugesund kommune.  
 
Undersøkelsene ble utført i perioden 26. august til 20. november 2019 av Bjart Are Hellen, Marius 
Kambestad, Silje Elvatun Sikveland og Christian Irgens. Kart er laget av Conrad Blanck. 
 
Rådgivende Biologer AS takker Karmøy kommune ved naturforvalter Peder Christiansen for 
oppdraget, og Sven-Kato Ege, Avaldsnes grunneierlag, Karmøy Jeger- Fisker- og Naturvernforening, 
Haugesund kommune, Karmøy kommune og mange grunneiere for informasjon om de undersøkte 
vassdragene. 
 

Bergen, 16. januar 2020 
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  1. SAMMENSTILLING AV RESULTATENE 

Kambestad, M., B.A. Hellen, C. Irgens & S.E. Sikveland 2020. Habitatkartlegging og forslag til 
tiltak for sjøørret i vassdrag på Ytre Haugalandet. Rådgivende Biologer AS, rapport 3000, 139 
sider, ISBN 978-82-8308-684-3.  

  
DE KARTLAGTE VASSDRAGENE 

Ni vassdrag på Karmøy og ett i Haugesund ble undersøkt høsten 2019 (figur 1.1). I hvert vassdrag ble 
habitatkvalitet for sjøørret, hydrologiske inngrep og morfologiske inngrep registrert, og 
ungfiskproduksjonen ble estimert ved elektrofiske. Lengden på kartlagt anadrom strekning varierte fra 
0,1 til 6,7 km, og totalt ble 31 km bekkestrekning kartlagt, inkludert sidebekker (tabell 1.1). 
Nedbørfeltene til de undersøkte vassdragene varierer i størrelse fra 3,4 til 18,3 km². 
 
Tabell 1.1. Beskrivelse av de undersøkte vassdragene. Anadrom strekning og areal gjelder 
bekkestrekninger som laks eller sjøørret kan vandre opp fra sjøen, inkludert sidebekker, ekskludert 
innsjøer, i dagens situasjon. I tillegg er opprinnelig anadrom lengde, uten eventuelle kunstige 
vandringshindre, oppgitt. Anadromt areal gjelder dagens situasjon. 

Vassdrag Kommune Nedbørfelt 
(km2) 

Anadrom 
lengde (km) 

Opprinnelig anadrom 
lengde (km) 

Anadromt 
bekkeareal (m2) 

Dubberselva Haugesund   2,4* 1,3 4,0 2515 
Kolstøvassdraget Karmøy 5,6 2,1 2,1 8049 
Brekkebekken Karmøy 11,5     0,6**     0,6**     1816** 
Stangelandsåna Karmøy 4,5 4,9 4,9 6865 
Melstokkebekken Karmøy 3,4 0,1 0,1 170 
Kvednabekken Karmøy 3,4     3,0**     3,0**     4193** 
Hilleslandsvassdraget Karmøy 11,3 3,8 3,8 9580 
Syrebekken Karmøy 3,8     2,6**     2,6**     4623** 
Langåkeråna Karmøy 7,1 5,9 5,9 13176 
Stolsåna Karmøy 18,3 5,6 5,6 27441 
*Halvparten av opprinnelig felt (~4,8 km²) er fraført. 
**Innløpsbekker til innsjøer ikke inkludert. 
 
Det drives ikke organisert fiske etter sjøørret eller laks i noen av vassdragene i dag, men det fiskes 
etter ørret i anadrome innsjøer oppstrøms Brekkebekken, Kvednabekken og Syrebekken 
(https://mittfiske.no). Ingen av de undersøkte vassdragene er registrert i Lakseregisteret. Dubberselva 
er en sideelv til Kvalaelva, som er registrert i Lakseregisteret med usikker bestandsstatus for sjøørret 
(http://lakseregister.fylkesmannen.no). 
 
INNGREP OG PÅVIRKNINGER 

VANDRINGSHINDRE 

Det ble registrert tolv menneskeskapte vandringshindre i prosjektet. Størst effekt har en gammel 
steindam i Stolsåna, som sannsynligvis ikke kan passeres, og dermed forhindrer sjøørretens tilgang til 
elvens øverste 1,6 km. De øvrige elleve registrerte hindrene kan passeres kun på gunstige 
vannføringer, og har dermed ikke redusert lengden på tilgjengelig elvestrekning, men antall gytefisk 
som vandrer opp i vassdragene kan likevel være redusert på grunn av slike hindre. Den vanligste typen 
temporært vandringshinder var terskler, men det ble også registrert steinrøyser, rør, en demning og et 
gjerde som er vanskelig passerbare for gytefisk. I tillegg kommer et stort antall mindre hindre, oftest 
rør og små terskler, som reduserer ungfiskens muligheter til å spre seg oppstrøms i vassdragene. I sum 
er det likevel relativt få kunstige vandringshindre i de undersøkte vassdragene, og andre inngrep har 
hatt større betydning for reduksjon i fiskeproduksjon i dette området. 

https://mittfiske.no/kart/?utm_source=webpage&utm_medium=link&utm_campaign=linktilkart
http://lakseregister.fylkesmannen.no/lakseregister/public/
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Figur 1.1. Kart over Karmøy og Haugesund, hvor de undersøkte vassdragene er avmerket som blå 
streker. 
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BEKKELUKKINGER 

Bekkelukkinger i form av rør eller andre typer kulverter er vanlige i landbruksområder og i tilknytning 
til veier; så også på Karmøy og i Haugesund. Det ble registrert 59 bekkelukkinger fordelt på kartlagt 
del av de ti vassdragene, eller 1,9 per km. De fleste var korte kulverter/rør under bilveier, men det var 
også en del lengre rør under jordbruksarealer. Samlet lengde av bekkelukkinger var ca. 800 m, hvilket 
utgjør 2,6 % av kartlagte strekninger. Samtlige registrerte bekkelukkinger ble vurdert å være 
passerbare for vandrende gytefisk, med mulig unntak av det lange røret i sidebekken til Syrebekken 
(150 m). 
 
Den klart lengste bekkelukkingen ble registrert i Dubberselva, der ca. 2,7 km av opprinnelig anadrom 
strekning er lukket og utilgjengelig for fisk. Denne bekkelukkingen er ikke inkludert i beregningene i 
avsnittet over, fordi øvre del av Dubberselva i dag uansett ikke er egnet som fiskehabitat på grunn av 
kunstig lav vannføring (se under). 
 
Rør er stort sett ikke egnet habitat for fisk, men kulverter kan anlegges på en slik måte at både 
gyteområder og oppvekstområder bevares i lukket del av en bekk. I dette prosjektet ble det observert 
alt fra bratte kulverter med betong i bunnen, til kulverter med naturlig elvebunn og beskjeden 
innvirkning på habitatforholdene. 
 
MORFOLOGISKE INNGREP 

Fjerning av kantvegetasjon er det klart vanligste morfologiske inngrepet i de kartlagte vassdragene. 
Totalt er kantvegetasjonen helt eller delvis fjernet langs drøyt 70 % av de kartlagte strekningene. Med 
unntak av den svært korte anadrome strekningen i Melstokkebekken, er alle vassdragene sterkt 
påvirket av dette inngrepet, og mangel på kantvegetasjon er ofte den utslagsgivende faktoren for dårlig 
morfologisk status, i tillegg til å trekke verdien for habitatkvalitet ned. 
 
Utretting og forbygning av bankene er også svært utbredt i vassdragene i dette prosjektet. Omtrent en 
fjerdedel av de kartlagte elvebankene er forbygd, stort sett med murer eller voller av stein, men enkelte 
steder også med betongmurer. Utretting innebærer at elver eller bekkeløp er flyttet slik at opprinnelige 
svinger er borte, slik at anadromt areal er tapt og habitatet endret. Slik utretting ble registrert på drøyt 
30 % av kartlagte strekninger utenom bekkelukkinger. Melstokkebekken og Brekkebekken er ikke 
nevneverdig utrettet, men i de øvrige åtte vassdragene er det gjort betydelige utrettinger, i mange 
tilfeller med tapt areal og redusert habitatkvalitet som resultat. 
 
Det ble generelt registrert relativt lite inngrep i elvebunnen. Den klart vanligste inngrepstypen i denne 
kategorien var kunstige terskler, men disse påvirker ikke store arealer. Mange steder har stor stein 
imidlertid blitt gravd ut av elveløpene i forbindelse med utretting og erosjonssikring, slik at morfologi 
og substratsammensetning blir mer homogen og gir mindre skjulmuligheter for fisk. Dette ser ut til å 
være tilfelle i mange av vassdragene på Karmøy, men det er vanskelig å kvantifisere denne typen 
inngrep. 
 
I tillegg til inngrep i og langs selve bekkene, er inngrep i nedbørfeltene kvantifisert ved oppmåling på 
kart. I de fleste vassdragene er betydelige deler av nedbørfeltet dyrket mark, beitemark og spredt 
bebyggelse, noe som endrer avrenningsdynamikken sammenlignet med naturtilstanden. Skog og myr 
vil som oftest bremse avrenning og dermed dempe vannføringssvingninger, mens avskoging og 
drenering av myr medfører raskere svingninger og lengre perioder med ugunstig lav vannføring. På 
Karmøy er slike inngrep noe vanskelig å tallfeste i høyden sentralt på øyen, fordi det er vanskelig å 
skille beiteland fra naturlig skrinne områder ved hjelp av flyfoto. Vi har i noen tilfeller vurdert 
områder som avskoget kystfuruskog, og i andre tilfeller vurdert skogmangel å være naturlig med 
bakgrunn i mye bart fjell eller myr, men andelen inngrep er sannsynligvis underestimert. I 
gjennomsnitt ble 36 % av vassdragenes nedbørfelt vurdert å være påvirket av inngrep, med variasjon 
fra 6 % (Brekkebekken) til 85 % (Langåkeråna). 
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Basert på kartleggingen av alle inngrepstyper ble samlet morfologisk status (jf. Direktoratsgruppa 
vanndirektivet (DV) 2009) vurdert for alle vassdragene. Morfologisk status er god i ett vassdrag, 
moderat i ett vassdrag, dårlig i ett vassdrag og svært dårlig i syv vassdrag (tabell 1.2). Generelt er 
vassdragene i dette prosjektet dermed kraftig påvirket av morfologiske inngrep, og status er generelt 
dårligere enn i sjøørretvassdrag langs Skjoldafjorden (Kambestad mfl. 2019), langs Hardangerfjorden 
(Hellen mfl. 2013) og i Nordre Ryfylke (Kambestad mfl., under utarbeidelse). 
 
HYDROLOGISKE INNGREP 

Inngrep som direkte påvirker vannføring, ble registrert i åtte av de ti vassdragene. Dette er i all 
hovedsak knyttet til uttak av kommunalt drikkevann og prosessvann til Hydro Aluminium Karmøy, 
som også innebærer oppdemming av en rekke innsjøer. I flere tilfeller er omfanget av 
vannføringsreduksjon som følge av dette ukjent, og effektene på fiskeproduksjonen likeså. Det slippes 
en beskjeden minstevannføring i Møllebekken (Kolstøvassdraget) og Stolsåna, mens vi mangler 
informasjon om en eventuell minstevannføring i Brekkebekken, Syrebekken og Melstokkebekken. I 
Dubberselva er ca. halvparten av det opprinnelige nedbørfeltet fraført, og dette er i dag en viktig 
flaskehals for fiskeproduksjon i denne elven. Hydrologisk status er vurdert å være dårlig i 
Dubberselva, moderat i fem av vassdragene, god i to vassdrag og svært god i to vassdrag (tabell 1.2). 

Tabell 1.2. De undersøkte vassdragenes status i henhold til vannforskriften, med hensyn på 
hydrologiske inngrep, morfologiske inngrep og tetthet av laksefisk. Habitatforhold for sjøørret er 
vurdert etter kriterier gitt av Pulg mfl. (2011), og knyttes ikke direkte til vannforskriften. 
Vassdrag Hydrologisk status Morfologisk status* Status fisketetthet** Habitatforhold 
Dubberselva Dårlig Svært dårlig Dårlig Dårlig 
Kolstøvassdraget Moderat Svært dårlig God Moderat 
Brekkebekken Moderat Moderat Dårlig Moderat 
Stangelandsåna Svært god Dårlig God God 
Melstokkebekken Moderat God - Svært god 
Kvednabekken Moderat Svært dårlig Moderat Dårlig 
Hilleslandsvassdraget God Svært dårlig Moderat Moderat 
Syrebekken God Svært dårlig Svært god Dårlig 
Langåkeråna Svært god Svært dårlig God Dårlig 
Stolsåna Moderat Svært dårlig Dårlig Moderat 
*Små sidebekker ikke inkludert. 
**Der det er elektrofisket på flere stasjoner er det gjort en skjønnsmessig vurdering av økologisk status, basert 
på habitatfordeling, stasjonenes representativitet og informasjon om vandringshindre. 
 
HABITATKVALITET FOR SJØØRRET 

Habitatkvaliteten varierer mye mellom og innenfor vassdragene. Noe av variasjonen er naturlig, men i 
ni av ti kartlagte vassdrag er habitatkvaliteten på anadrom strekning åpenbart forringet av 
morfologiske inngrep (tabell 1.2). Fjerning av kantvegetasjon, utretting, forbygninger og fjerning av 
stor stein fra elvebunnen har hatt negativ innvirkning på habitatkvaliteten i de fleste vassdragene. 
 
Det er mye gytegrus i mange av vassdragene på Karmøy, og mangel på skjul er derfor ofte 
flaskehalsen for fiskeproduksjon. Mangel på gytehabitat ble likevel vurdert å være en flaskehals i deler 
av flere vassdrag, enten fordi det naturlig er lite gytegrus, eller fordi bekkene er gjengrodd av 
vannplanter slik at gytegrusen ikke er tilgjengelig. Dette er en typisk problemstilling i sjøørretbekker 
som renner sakte gjennom landbruksområder, med lite kantvegetasjon, som de fleste bekkene på 
Karmøy. Brekkebekken er et unntak; denne bekken er noe striere og brattere, og her ble mangel på 
gytehabitat vurdert å være en klar habitatflaskehals for laks og sjøørret. 
 
I tabell 1.2 er gjennomsnittlige habitatforhold på anadrom strekning (vektet i henhold til areal) i hvert 
enkelt vassdrag presentert. Habitatforholdene ble vurdert som dårlige i fire vassdrag, moderate i fire 
vassdrag, gode i ett vassdrag og svært gode i ett vassdrag. Detaljer om sidebekker og ulike 
vassdragssegmenter er oppgitt i kapitlene om hvert enkelt vassdrag. 



 

Rådgivende Biologer AS 7 Rapport 3000 

TETTHET AV UNGFISK 

Elektrofiske ble utført i samtlige vassdrag bortsett fra Melstokkebekken, på totalt 31 stasjoner. Det ble 
registrert ørret, laks, ål og stingsild. Estimert tetthet av ørret varierte fra 2 til 164 individer per 100 m² 
på de enkelte stasjonene. Gjennomsnittet i hvert enkelt vassdrag varierte fra 14 til 138 ørret per 100 
m², med et gjennomsnitt på 60 ørret per 100 m² for alle vassdrag (figur 1.2). Laksunger ble registrert i 
Brekkebekken, Stangelandsåna, Kvednabekken, Hilleslandsvassdraget og Stolsåna, men kun få 
individer i hver av disse bekkene. 
 

 
Figur 1.2. Estimert tetthet av ungfisk ørret og laks på elektrofiskestasjoner i de undersøkte 
vassdragene høsten 2019. Merk at økologisk status for fisk i tabell 1.2 ikke alltid harmonerer med 
gjennomsnittlig tetthet, fordi enkelte stasjoner er mer representative for vassdraget som helhet enn 
andre, og fordi økologisk status også tar hensyn til tapt areal og habitatkvalitet på overfisket område. 
Det ble ikke elektrofisket i Melstokkebekken. 
 
Økologisk status for fisk vurderes ut fra tetthet av ungfisk (ørret og laks samlet) og habitatkvalitet på 
det overfiskede arealet (jf. DV 2018). I kapitlene for hvert vassdrag er økologisk status for fisk 
beregnet for hver enkelt stasjon, og i tabell 1.2 er det gjort en skjønnsmessig vurdering av status basert 
på stasjonenes representativitet med hensyn på fordeling av habitattyper. 
 
Det var ingen klar sammenheng mellom fisketetthet og habitatkvalitet (se tabell 1.2 og figur 1.2). 
Dette viser først og fremst at en habitatkartlegging alene ofte ikke er nok til å vurdere status for 
fiskebestandene i en bekk, og at elektrofiske gir nyttig informasjon om fiskeproduksjonen. Syrebekken 
er et godt eksempel på dette; habitatkvaliteten er dårlig, men fisketettheten likevel den høyeste som ble 
registrert i denne undersøkelsen. Samtidig er det viktig å være klar over at naturlig produksjonsevne, 
før menneskelige inngrep, likevel kan ha vært betydelig høyere også i Syrebekken, der eksempelvis en 
lang bekkelukking åpenbart reduserer fiskeproduksjonen. Ved fastsettelse av økologisk status basert 
på fisketetthet (se tabell 1.2), er det derfor tatt hensyn til om vandringshindre eller bekkelukkinger har 
redusert det anadrome arealet som er tilgjengelige for fisk. I denne undersøkelsen er Dubberselva 
hardest rammet av redusert areal, med to tredeler av opprinnelig anadrom strekning utilgjengelig for 
fisk på grunn av bekkelukking. Økologisk tilstand for fisk er derfor satt til «dårlig» status i 
Dubberselva, selv om registrerte fisketettheter på dagens anadrome strekning tilsier «svært god» 
status. 
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I henhold til vannforskriftens veiledere (DV 2018, Sandlund mfl. 2013) skal det ved fastsettelse av 
økologisk status basert på fisketetthet tas hensyn til habitatkvaliteten på overfisket område, noe som 
innebærer at det på stasjoner med moderat eller dårlig habitatkvalitet stilles mindre strenge krav til 
fisketetthet for å oppnå god tilstand. Dette kan også gi misvisende resultater, ettersom 
habitatkvaliteten i naturtilstanden (før menneskelige inngrep) i mange tilfeller var bedre enn i dag. Om 
en antar velegnet habitat, går grenseverdien for god tilstand ved 61 fisk per 100 m² i små anadrome 
vassdrag (DV 2018). Gjennomsnittlig tetthet i denne undersøkelsen ligger dermed på grensen mellom 
moderat og god tilstand, men kun tre av ni vassdrag ligger over grensen (figur 1.2), og kun to av ni 
om en tar hensyn til tapt anadromt areal. I Brekkebekken og Stolsåna tilsvarer de registrerte 
fisketetthetene dårlig tilstand, eller svært dårlig tilstand dersom habitatkvaliteten på 
elektrofiskestasjonene hadde vært bedre.  
 
Generelt venter en å finne høyere fisketettheter i små bekker enn i større elver, men grenseverdiene i 
vannforskrift-veilederen (DV 2018) tar ikke hensyn til dette. Det kan derfor være interessant å 
sammenligne fisketetthetene i de undersøkte vassdragene med lignende undersøkelser der tetthet av 
ørret og laks er estimert: I diverse små vassdrag og sidebekker til større elver langs Hardangerfjorden 
ble det estimert en gjennomsnittlig ungfisktetthet på 139 fisk per 100 m² (Hellen mfl. 2013); i 12 
vassdrag langs Skjoldafjorden var gjennomsnittlig estimert tetthet 84 fisk per 100 m² (Kambestad mfl. 
2019); i 21 bekker i Bergen og omegn var gjennomsnittlig tetthet 81 fisk per 100 m² (Pulg mfl. 2011); 
og i 33 bekker i Verdal kommune var gjennomsnittlig tetthet 48 fisk per 100 m² (Hol mfl. 2019). Merk 
at graden av inngrep varierer mye mellom disse undersøkelsene, og at forventet ungfisktetthet i 
uberørte sjøørretbekker generelt må ventes å være en del høyere. Hol mfl. (2019) beregnet for 
eksempel at ungfisktetthet i en antatt naturtilstand var 191 fisk per 100 m² i bekkene i Verdal. 
Ettersom mange av bekkene på Karmøy er svært sakteflytende er det ikke sikkert at det naturlige 
produksjonspotensialet er like høyt her, men før menneskelige inngrep satt sine preg på bekkene var 
fisketettheten sannsynligvis betydelig høyere enn dagens gjennomsnitt på 60 ungfisk per 100 m². 
 
TILTAK 

Det er foreslått totalt 55 tiltak fordelt på de ti vassdragene, og disse er presentert i prioritert rekkefølge 
i kapitlene om hvert enkelt vassdrag. Tiltakene inkluderer utbedring av kunstige og naturlige 
vandringshindre, utlegg av stein og døde trær for å skape skjul for ungfisk, restaurering av 
gyteområder, reetablering av kantvegetasjon, fjerning av terskler, gjenslynging og gjenåpning av 
bekkelukkinger. Listene inneholder tiltakene som er vurdert som viktigst, og inkluderer dermed ikke 
alle tenkelige små tiltak. 
 
Tiltak rettet mot inngrep i nedbørfeltene er ikke foreslått, selv om slike inngrep i mange tilfeller har 
negativ effekt på fiskeproduksjon og ikke minst morfologisk status i henhold til vannforskriften. Dette 
skyldes at tiltak i nedbørfeltet må være relativt omfattende, og vil komme i direkte konflikt med andre 
samfunnsinteresser. Aktuelle tiltak kunne være restaurering av drenerte myrer, og å la 
jordbruksområder/beiteland gro igjen. Uansett bør man etterstrebe bevaring av det som er igjen av 
urørt natur langs disse vassdragene, og da spesielt myrer og skogsområder, for å unngå ytterligere 
påvirkning på avrenningsdynamikk og vannføring i bekkene. 
 
Tiltak for å forbedre hydrologisk status er foreslått i Dubberselva (tilbakeføring av fraført nedbørfelt), 
Kvednabekken (åpning av demning), Stolsåna (økt minstevannføring) og Møllebekken i 
Kolstøvassdraget (økt minstevannføring). Endringer i vannføringsregime kunne også være aktuelt i 
Brekkebekken, men det foreligger ikke nok informasjon om reguleringen til å vurdere et slikt tiltak. 
 
Vurdering av vannkvalitet har ikke inngått i dette prosjektet, men åpenbare utfordringer er likevel 
kommentert enkelte steder. Overgjødsling er sannsynligvis et periodisk problem i mange av 
vassdragene på Karmøy, spesielt i små sidebekker i områder med mye jordbruk. Et enkelt tiltak for å 
bedre vannkvalitet og minimere tilførsler av finsediment er å opprette en bredest mulig buffersone av 
kantvegetasjon langs bekkene. I tillegg bør gjødselspredning forgå på mest mulig miljøvennlige måte 
(se Torvik & Oddane 2015). 
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I tabell 1.3 er de ti tiltakene vi anser som viktigst presentert i prioritert rekkefølge. Prioriteringene er 
gjort ved å sammenligne antatt effekt på ungfiskproduksjonen, men det er også tatt hensyn til 
kostnader. Merk at det er tatt hensyn til størrelsen på anadromt areal, fordi en liten positiv effekt i et 
stort vassdrag kan gi like stor økning i sjøørretproduksjon som en stor effekt i et lite vassdrag. 
Prioriteringene er diskuterbare, og mange gode tiltak som er enkle å gjennomføre har havnet utenfor 
topp-ti-listen. For å synliggjøre viktige tiltak i små vassdrag, presenteres også det viktigst tiltaket i 
hvert enkelt vassdrag i tabell 1.4. 
 
Tabell 1.3. Liste over de ti viktigste tiltakene, i prioritert rekkefølge, med estimert kostnad. For 
detaljer, forbehold og estimerte effekter på ungfiskproduksjon, se kapitlene om hvert enkelt vassdrag. 
Kostnadene forutsetter i en del tilfeller noe dugnadsinnsats. Se kapittel 3 for beskrivelse av 
«gytetunneler». 
Nr. Vassdrag Tiltak Kostnad (x 1000 kr) 
1. Stolsåna Fjerne gammel demning 20-30 
2. Stolsåna Grusutlegg i øvre del 50-80 
3. Langåkeråna Fjerne terskel i nedre del 5-20 
4. Stolsåna Gytetunneler i nedre del 45-90 
5. Stolsåna Steinutlegg 90-160 
6. Hilleslandsvassdraget Steinutlegg 20-50 
7. Langåkeråna Gytetunneler og kantvegetasjon i nedre del 60-90 
8. Langåkeråna Grusutlegg i øvre del 15-35 
9. Stangelandsåna Steinutlegg 15-30 
10. Dubberselva Utbedre rør 310 m fra utløpet 10-30 
 
 
Tabell 1.4. Liste over det viktigste tiltaket i hvert enkelt vassdrag, med estimert kostnad. For detaljer, 
forbehold og estimerte effekter på ungfiskproduksjon, se kapitlene om hvert enkelt vassdrag. 
Kostnadene forutsetter i en del tilfeller noe dugnadsinnsats. 
Vassdrag Tiltak Kostnad (x 1000 kr) 
Dubberselva Utbedre rør 310 m fra utløpet 10-30 
Kolstøvassdraget Grusutlegg i Kolstøåna 10 
Brekkebekken Grusutlegg 5-10 
Stangelandsåna Steinutlegg 15-30 
Melstokkebekken Ingen - 
Kvednabekken Fjerne/åpne demning 10-50 
Hilleslandsvassdraget Steinutlegg 20-50 
Syrebekken Utbedre vandringsveier 0 
Langåkeråna Fjerne terskel i nedre del 5-20 
Stolsåna Fjerne gammel demning 20-30 
 
Enkelte tiltak avhenger av at også andre tiltak utføres, eksempelvis tiltak oppstrøms kunstige 
vandringshindre. Effekten av utbedring av vandringshindre er ofte usikker, fordi det er vanskelig å 
anslå hvor stor andel av gytefisken som passerer enkelte hindre. 
 
Tiltakene er prioritert etter effekt på fiskeproduksjon, men mange tiltak som foreslås i prosjektet har 
også positiv effekt på morfologisk status i henhold til Vannforskriften (DV 2009). Selv om et tiltak 
bedrer status for én påvirkningsfaktor, eksempelvis endring i kantvegetasjon, blir samlet morfologisk 
status ofte ikke endret, fordi den dårligste påvirkningskategorien er styrende for samlet status (se 
metode-kapittelet og kapitlene om hvert enkelt vassdrag). 
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  2. METODER 

KART 

Kart over vassdragene er tegnet i QGIS (versjon 2.14.19). Anadrome vandringshindre, morfologiske 
inngrep, segmenter med ulik habitatkvalitet og elektrofiskestasjoner er tegnet inn på kartene basert på 
notater gjort i felt. Anadromt areal og areal av elvesegmenter er beregnet i QGIS, basert på 
kartgrunnlag fra Felles KartdataBase (FKB), men usannsynlige areal-verdier er i enkelte tilfeller 
justert. For enkelte små bekker måtte elvene tegnes for hånd og arealet estimeres ut fra anslått bredde. 
Foreslåtte tiltak er markert på kart der dette er hensiktsmessig. 
 
VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

Vandringshindre ble inndelt i to typer: absolutte vandringshindre og temporære vandringshindre. 
Absolutte vandringshindre (også omtalt som barrierer; se f.eks. Hol mfl. 2019) er ikke passerbare for 
sjøørret, og definerer øvre grense for anadrom strekning. Temporære vandringshindre er 
vannføringsavhengige, og kan i perioder redusere tilgang til deler av det anadrome arealet. I vassdrag 
uten absolutte vandringshindre er øvre grense for anadrom strekning satt der bekkene blir så små at de 
er uegnet for fiskeproduksjon på grunn av fare for inntørking ved lav vannføring. 
 
Bekkelukking inkluderer rør og kulverter, som leder vannet i deler av et vassdrag under bakken, oftest 
under vei, bebyggelse eller jordbruksarealer. Med kulvert menes her en bekkelukking der både taket 
og veggene er bygd i betong eller stein, mens elvebunnen kan være naturlig, støpt i betong eller 
plastret med steinblokker. Broer som ikke påvirker elvebreddene er i denne rapporten ikke regnet som 
bekkelukkinger. 
 
INNGREP OG PÅVIRKNINGER 

For hvert vassdrag er det et kapittel som beskriver inngrep og påvirkninger som har betydning for 
vannforekomstens status i henhold til veileder 01:2009 (Direktoratsgruppa vanndirektivet (DV) 2009). 
Klassegrenser for morfologiske inngrep i vassdrag er ikke inkludert i senere utgaver av vanndirektiv-
veilederen, og vi velger derfor å benytte klassifiseringssystemet fra veileder 01:2009 i denne 
rapporten. 
 
Vannforskriften tar utgangspunkt i naturtilstanden til vassdragene, og tar hensyn til menneskelige 
inngrep som har ført til avvik fra naturtilstanden. Inngrepene deles i kategoriene hydrologiske og 
morfologiske inngrep. 
 
Eksempler på hydrologiske inngrep er vassdragsreguleringer som overføring av nedbørfelt, 
oppdemming av innsjøer, magasinkraftverk og elvekraftverk, eller uttak av vann til drikkevann eller 
andre formål. Slike inngrep er beskrevet for vassdrag der dette er kjent, og det er gjort en 
skjønnsmessig vurdering av vassdraget/delvassdragets hydrologiske status i henhold til 
vannforskriften (som anbefalt i DV 2009). Informasjon om hydrologiske inngrep ble innhentet fra 
Karmøy og Haugesund kommuner, lokale beboere, NVE Atlas og ved hjelp av kartstudier. Vi har 
valgt å dele hydrologisk status inn i følgende kategorier: “svært god” = uten hydrologiske inngrep, 
“god” = hydrologiske inngrep med ubetydelige konsekvenser for fisk, “moderat” = hydrologiske 
inngrep med små negative konsekvenser for fisk, “dårlig” = hydrologiske inngrep med betydelige 
negative konsekvenser for fisk og “svært dårlig” = hydrologiske inngrep som har fjernet 
livsgrunnlaget for fisk. 
 
Morfologiske inngrep deles i fem underkategorier: Endring i elveløpets utforming (utretting o.l.), 
endringer i elvebunnen (plastring, terskler osv.), endring av bankene (flom- og erosjonssikring), 

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
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endring i kantvegetasjon, og endring i nedbørfeltet som kan ha morfologisk innvirkning i elven på 
grunn av effekt på avrenningsdynamikk og sedimenttilførsel (flatehogst, jordbruksarealer, 
urbanisering osv.). Inngrep ble kartlagt ved direkte observasjoner i felt, med unntak av endringer i 
nedbørfelt, som ble kvantifisert ved å måle arealene av inngrep på flyfoto og digitale kart. For samlet 
vurdering av flere overlappende inngrep er metoden som beskrevet i DV (2009) benyttet. Denne går ut 
på at samlet lengde av påvirket elv estimeres for hver inngrepsparameter, og at samlet morfologisk 
status for elvestrekningen settes lik status for parameteren som får dårligst status. Beskrivelse av 
morfologisk status er basert på grenseverdier gitt i tabell 2.1, som er hentet fra DV (2009). Merk at 
disse vurderingskriteriene tar hensyn til forventet naturtilstand, og ikke om habitatet er egnet for 
fiskeproduksjon. Dette innebærer at et habitat som er uten inngrep vil score høyt på morfologisk 
status, selv om det ikke er gitt at området er et godt produksjonsområde for fisk. 
 
Tabell 2.1. Klassegrenser for morfologisk status basert på andel av en elv/bekk som er påvirket av 
ulike morfologiske inngrep (etter DV 2009). 
Nr Gruppe Parameter Morfologisk status 

1 
Endring av elveløpets 
utforming i plan 
(kanalisering, utretting, 
rør/bekkelukning) 

Andel utrettet 0 % ≤ 10 % > 10-40 
% 

> 40-70 
% 

> 70 
% 

2 Endring i bunnen av elven 
(inkl. fjerning av substrat) 

Lengde på endring i forhold 
til VF lengde 0 % ≤ 10 % > 10-25 

% 
> 25-50 

% 
> 50 
% 

3 
Endring av bankene 
(Hovedsakelig flom- og 
erosjonssikring, også brokar) 

% lengde på sikringstiltak i 
forhold til VFs lengde 0-5 % < 5-20 

% 
> 20-50 

% 
> 50 % 
(SMVF)  

4 Endring i kantvegetasjon Andel strekning med sterkt 
redusert kantvegetasjon 

≤ 10 
% 

> 10-20 
% 

> 20-40 
% 

> 40-60 
% 

> 60 
% 

5 
Endring i feltet som gir 
morfologisk innvirkning i 
elven 

Andel tette flater / 
jordbruksmark /flatehogst 

≤ 10 
% 

> 10-20 
% 

> 20-40 
% 

> 40-60 
% 

> 60 
% 

 
Om kantvegetasjon: Vi forventer at naturtilstanden vil være tett kantvegetasjon langs alle vassdrag, 
med unntak av i fossesprøytsoner, i myrer og på bratt berg. Manglende kantvegetasjon er ikke markert 
på vassdragskartene der dette anses å være naturtilstanden. Kantvegetasjon er delt i gruppene intakt, 
glissen og manglende. Strekninger med glissen kantvegetasjon er gitt halv vekt ved utregning av andel 
strekninger med sterkt redusert kantvegetasjon (jf. tabell 2.1). 
 
Det gjøres oppmerksom på at enkelte typer inngrep er vanskelige å registrere i felt, og derfor ofte 
underrapporteres, særlig hvis det er lenge siden inngrepene ble utført. Dette gjelder spesielt inngrep i 
elvebunnen (uttak av masser eller senking av elveløpet) og utretting av korte deler av elveløp. 
 
HABITATFORHOLD MED BETYDNING FOR FISKEPRODUKSJON 

Habitatkartleggingen ble utført etter metoder beskrevet i Pulg mfl. (2011). Bekkearealet ble ved visuell 
inspeksjon delt inn i fire mesohabitattyper: Stryk (gradient > 0,3 %), renne (gradient < 0,3 %), 
gyteareal (substratet dominert av typisk gytegrus, uavhengig av vannfart) og kulvert. Disse ble vurdert 
etter de tre habitategenskapene som anses som mest vesentlig for fiskeproduksjon ved siden av 
vannkvalitet og temperatur: morfologi, substrat og kantvegetasjon. Kvaliteten til hver av disse 
egenskapene ble gitt en verdi på en skala fra 1 til 4 (se tabell 2.2). Verdiene ble deretter summert, og 
det aktuelle segmentet av elven tilordnet en av følgende habitatkategorier: 12-11 = svært gode 
habitatforhold for sjøørret, 10-9 = gode habitatforhold, 8-7 = moderate habitatforhold, 6-5 = dårlige 
habitatforhold og 4-3 = svært dårlige habitatforhold. Hvert vassdrag ble delt i flere segmenter ut fra 
variasjon i mesohabitat og habitatkvalitet, og verdier er oppgitt både for hvert enkelt segment og 
samlet for hver bekk. Lange kulverter/rør er vurdert som egne segmenter, mens kortere rør (< ca. 10 
m) er vurdert som del av lengre segmenter. 
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Tabell 2.2. Vurderingsskjema benyttet ved habitatkartlegging (etter Pulg mfl. 2011). Merk at gyting 
kan foregå i alle mesohabitattyper. F = Finsediment (< 1 mm). 
Mesohabitattype  Habitategenskap  Vurdering av habitatkvalitet 
Gyteareal Morfologi 1 Dårlig egnet: v < 0,1 m/s eller v > 1 m/s, d < 5 cm 
• Typisk gytegrus 

dominerer 
 2 Mindre egnet: v < 0,1-0,2 m/s eller v > 0,8-1 m/s, d < 5 cm 
 3 Egnet: v = 0,2-0,8 m/s, d = 5-10 cm 

  4 Velegnet: v = 0,2-0,8 m/s, d > 10 cm 
 Substrat 1 Dårlig egnet: F > 20 % eller pakket eller dekket med vegetasjon 
  2 Mindre egnet: F > 10 % eller delvis dekket med vegetasjon 
  3 Egnet: F < 10 % og delvis dekket med vegetasjon 
  4 Velegnet: F < 10 % og ikke dekket med vegetasjon 
 Kantvegetasjon 1 Lite: dekning 0-25 % 
 og døde trær 2 Middels: dekning 25-50 % 
  3 Mye: dekning 50-75 % 
  4 Tett: dekning 75 – 100 % 
Stryk Morfologi 1 Kanalisering med faste forbygninger uten hulrom - lite 

standplasser: skjul og hulrom på < 50 % av arealet 
• Gytegrus 

dominerer ikke 
 2 Kanalisering med løse stein eller lavt morfologisk mangfold - 

lite standplasser: skjul og hulrom på < 50 % av arealet 
• Dominerende 

vannhastigheter > 
0,3 m/s 

• Gradient > 0,3 % 

 3 Kanalisering med løse stein eller lavt morfologisk mangfold, 
mange standplasser: skjul og hulrom på 50-100 % av arealet  

 4 Høy morfologisk mangfold, naturlige bredder, mange 
standplasser: skjul og hulrom på 50-100 % av arealet 

 Substrat 1 Dårlig: bare fjell/steinblokker eller bare finsubstrat 
  2 Middels: fjell/steinblokker og rullestein 
  3 God: fjell/steinblokker, grus og rullestein/trær 
  4 Svært god: fjell/steinblokker, rullestein, trær og gytegrusflekker 

> 1m² 
 Kantvegetasjon 1 Lite: dekning 0-25 %  
  og døde trær 2 Middels: dekning 25-50 % 
  3 Mye: dekning 50-75 % 
  4 Tett: dekning 75-100 % 
Renne 
(Sakteflytende/Kulper) 

Morfologi 1 Kanalisering med faste forbygninger uten hulrom - lite 
standplasser: skjul og hulrom på < 50 % av arealet 

• Gytegrus 
dominerer ikke 

 2 Kanalisering med løse stein eller lavt morfologisk mangfold - 
lite standplasser: skjul og hulrom på < 50 % av arealet 

• Dominerende 
vannhastigheter < 
0,3 m/s 

• Gradient < 0,3 % 

 3 Kanalisering med løse stein eller lavt morfologisk mangfold, 
mange standplasser: skjul og hulrom på 50-100 % av arealet 

 4 Høy morfologisk mangfold, naturlige bredder, mange 
standplasser: skjul og hulrom på 50-100 % av arealet 

 Substrat 1 Dårlig: bare finsediment eller bare fjell 
  2 Middels: finsediment og rullestein/blokker/fjell/grus/trær 
  3 God: finsediment og rullestein og blokker/grus/trær 
  4 Svært god: finsediment og rullestein og grus og blokker/trær 
 Kantvegetasjon 1 Lite: dekning 0-25 % 
 og døde trær 2 Middels: dekning 25-50 % 
  3 Mye: dekning 50-75 % 
  4 Tett: dekning 75 – 100 % 
Kulvert Ble vurdert på samme måte som stryk eller renne, avhengig av gradient. 
 
Samlet habitatverdi er oppgitt som et vektet snitt basert på arealene av de ulike segmentene. For 
samlet habitatverdi er klassegrensene for habitatforhold som følger: svært gode > 10,0 ≤ gode > 8,0 ≤ 
moderate > 6,0 ≤ dårlige > 4,0 ≤ svært dårlige. 
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UNGFISK 

Ungfisktellinger ble utført med elektrisk fiskeapparat. Det ble fisket på én til seks stasjoner i hvert 
vassdrag, med unntak av Melstokkebekken der det ikke ble fisket. Beskrivelse av stasjoner, med 
vanntemperatur og ledningsevne, er gitt i vedlegg 1, og bilde av hver stasjon i vedlegg 2. Stasjonene 
dekket hele bekkens bredde, og ble valgt ut for å representere habitat som var forholdsvis typisk for 
den enkelte bekk, eller for å tallfeste forskjeller i tetthet knyttet til ulike habitattyper eller inngrep. 
Hver stasjon ble overfisket én gang, etter standard metode (Bohlin mfl. 1989). Elektrofisket ble utført 
på lav vannføring, med mindre annet er spesifisert for enkelte vassdrag. 
 
All fisk ble artsbestemt og lengdemålt, og deretter satt tilbake i elven. Fangsten ble delt i årsyngel (0+) 
og eldre ungfisk ut fra lengdefordelingen, som er presentert i figur for hver stasjon. Tetthet av de to 
aldersgruppene ble beregnet ut fra total fangst på stasjonen, stasjonens areal og antatt fangbarhet på 0,4 
for årsyngel og 0,6 for eldre ungfisk (etter Forseth og Harby 2013). Observasjon av voksne sjøørret ble 
notert, men disse er ikke inkludert i tetthetsestimatene. Det samme gjelder ikke-anadrome fiskearter. 
 
Habitatet på hver stasjon ble klassifisert som “uegnet”, “mindre egnet”,  “egnet” eller “velegnet” etter 
kriterier gitt i siste veileder for klassifisering av miljøtilstand i vann (DV 2018). Økologisk tilstand for 
ørret ble satt basert på tetthet av ungfisk og habitatkvalitet på stasjonene, etter grenseverdier gitt i 
tabell 6.15 i DV (2018). Merk at det anbefales at det foreligger resultater fra minimum fem stasjoner, 
og helst over flere år, for å beregne økologisk tilstand ved hjelp av elfiske-data (Sandlund mfl. 2013). I 
denne rapporten er data fra én til seks stasjoner per vassdrag likevel benyttet til å fastsette økologisk 
tilstand for laksefisk, men dette innebærer at konklusjonene er sårbare for tilfeldige variasjoner i 
tetthet mellom år og mellom ulike deler av vassdraget. 
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  3. GENERELT OM MILJØFORBEDRENDE TILTAK 

De fleste anadrome bekker og elver i Norge er i varierende grad påvirket av ulike typer inngrep som 
påvirker vannføring, sedimenttransport, næringstilførsel og elveløpets morfologi. Mange inngrep 
forringer habitatkvaliteten for fisk, og reduserer dermed smoltproduksjonen i sjøørret- og 
laksevassdrag. Inngrep kan også gi forverret status i henhold til vannforskriften, som tar hensyn til 
både hydrologiske forhold, morfologiske inngrep og økologisk status for fisk og andre organismer 
tilknyttet vassdragene. Miljøforbedrende tiltak kan bøte på dette, og i Norge er det utarbeidet flere 
veiledere for planlegging og utføring av slike tiltak (e.g. Forseth & Harby 2013, Pulg mfl. 2018). 
 
Når habitatet i et vassdrag er forringet, vil det fra et naturforvaltningsperspektiv være ønskelig å 
gjenskape naturtypiske forhold. Fullstendig restaurering er imidlertid ofte ikke praktisk 
gjennomførbart, fordi det er dyrt eller kommer i konflikt med andre samfunnsinteresser. I slike tilfeller 
kan habitattiltak være et godt alternativ. Med habitattiltak menes her tiltak som forbedrer 
habitatforholdene for fisk, uten at fysiske inngrep fjernes (se Pulg mfl. 2018). For eksempel kan man 
ved utlegg av stein og grus skape best mulig gyte- og oppvekstforhold for fisk innenfor en kanalisert 
og utrettet elvestrekning, uten å gjenskape naturtilstanden ved å gjenslynge elven og fjerne 
erosjonssikringene. Tiltak foreslått i denne rapporten inkluderer både habitattiltak (e.g. utlegg av 
gytegrus, stein og døde trær) og restaureringstiltak (e.g. reetablering av kantvegetasjon og fjerning av 
kunstige vandringshindre). 
 
Generelt bør tiltak i elveløp utføres på lav vannføring, og helst i perioden mai-september. På denne 
måten unngår man å ødelegge gytegroper i inkubasjonsperioden for egg (oktober-april). Graving i elv 
bør også unngås i perioden da laks- og ørretyngel er små og lite mobile (april og mai). Utlegg av 
gytegrus bør utføres i juni-august, slik at minst én periode med høy vannføring inntreffer mellom 
grusutlegg og gyting. Små tiltak, eksempelvis utlegg av døde trær eller utbedring av vandringshindre, 
kan stort sett utføres hele året. 
 
I det følgende presenteres noen generelle retningslinjer for utførelse av typer miljøforbedrende tiltak 
som foreslås i denne rapporten. Lokal tilpasning er ofte nødvendig, for eksempel relatert til 
vassdragets størrelse og gradient (se detaljer i tiltakskapitlene for hvert enkelt vassdrag). 
 
Grusutlegg 

Utlegg av gytegrus er mye brukt for å restaurere ødelagte gyteområder, skape nye gyteområder eller 
for å erstatte bortfall av grustilførsler fra ras eller naturlig erosjon. Grusens størrelse må tilpasses 
fiskestørrelse, vannfart og flomforhold, men for sjøørret vil grus i størrelsesintervallet 1-10 cm 
generelt være velegnet. 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 bekkene i 
dette prosjektet er det tiltenkt en blanding med ca. 10 % av sortering 8-16 mm, 50 % av 16-32 mm og 
40 % av 32-64 mm (sorteres av leverandør). 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 Nilsen mfl. 2017 og Pulg 
mfl. 2018 for eksempler). Grusutlegg har ofte begrenset varighet, fordi en del grus kan bli spylt ut, 
gjenklogget eller tilgrodd. 
 
Utlegg av stein og døde trær 

Utplassering av stein og døde trær kan øke forekomsten av skjul for ungfisk og voksen fisk, og i 
tillegg skape habitatvariasjon i ellers homogene bekker. Tiltaket er spesielt relevant i bekker hvor stein 
er fjernet i forbindelse med utretting eller erosjonssikring. Steinstørrelse tilpasses gradient, bekkens 
tverrsnitt og størrelsen på fisken man vil skape skjul for, og steiner legges gjerne i små hauger eller 
langsgående steinrygger for å skape skjul mellom steinene. Steinutlegg kan også brukes til å skape 
små brekk med gode gyteforhold, i kombinasjon med utlegg av gytegrus. 
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I bekker med lav gradient vil hulrom mellom utlagt stein ofte bli gjenklogget av finsediment, og utlegg 
av trær er da et bedre alternativ. Dersom kantvegetasjonen er intakt vil rotvelt og nedfall av greiner 
naturlig skape skjul i bekken, men der kantvegetasjonen er fjernet kan trær legges ut for å gi skjul for 
fisk. For å unngå utspyling bør trær i hovedsak legges på langs av strømretningen og festes med store 
steiner eller trestolper som slås ned i elvebredden (se f.eks. Pulg mfl. 2018). Man bør være forsiktig 
med utlegg av store trær oppstrøms broer eller smale kulverter og rør, da de kan skape oppstuving eller 
mekaniske ødeleggelser om de spyles nedover i flom. 
 
Reetablering av kantvegetasjon 

Kantvegetasjon defineres som planter som vokser på land mellom vassdrag og flomsikkert land (Pulg 
mfl. 2018). Denne vegetasjonen fungerer i naturlige vassdrag som erosjonssikring, den skaper skjul for 
fisk (både i form av overhengende greiner og døde trær i selve elveløpet), tilfører næringsdyr for fisk 
(insekter og andre evertebrater) og er en buffersone for tilsig av næringsstoffer og finstoff fra 
menneskelig aktivitet (Blankenberg mfl. 2017). Langtidsstudier i Norge har vist at en vegetert 
kantsone på 5-10 m har en gjennomsnittlig renseeffekt for partikler fra overflateavrenning i 
størrelsesorden 81-91% (Syversen 2002). Effekten er avhengig av flere faktorer: terreng, 
jordkarakteristikk, type vegetasjon og bredde på buffersonene. I bratt terreng reduseres renseeffekten 
på grunn av høyere hastighet på vannet som kommer inn i buffersonen (Blankenberg mfl. 2017). 
 
Der kantvegetasjon mangler, kan denne enklest reetableres ved å la det gro til av seg selv, men dette 
krever ofte avtale med grunneiere, som kanskje må unngå å slå gress helt ned til vannkanten, eller sette 
opp et gjerde for å holde beitedyr et stykke unna elven. I denne rapporten er det, med mindre annet er 
spesifisert, foreslått at kantvegetasjonen reetableres passivt, og tiltaket er dermed regnet som 
kostnadsfritt. Raskere reetablering kan oppnås ved utplanting av stedegne trær med røtter, eksempelvis 
selje og or (se Hauge mfl. 2005 og Pulg mfl. 2018). Der plastring eller murer er brukt som 
erosjonssikring må trær plantes bak forbygningen, og kantvegetasjonen må i noen tilfeller skjøttes for 
å unngå at store trær rotvelter og ødelegger forbygningen. Vegetasjonsbeltet kan føre til et begrenset 
tap av jordbruksareal. 
 
Forsøk med «gytetunneler» 

Gjengroing av gyteområder er et problem i mange bekker på Karmøy, ofte av siv eller vannplanter 
som tusenblad. Dette skyldes en kombinasjon av næringstilførsler, mangel på skygge over bekkene og 
i noen tilfeller redusert vannføring. Basert på resultatene av våre kartlegginger på Karmøy vurderer vi 
mangel på skygge som den mest avgjørende faktoren for grad av gjengroing. Ved opprensking eller 
etablering av nye gyteområder må det derfor påregnes at en del av disse gror igjen over tid, så lenge 
det fortsatt er gode lysforhold for vannplanter. Dette kan unngås ved at kantvegetasjonen reetableres, 
men ved naturlig revegetering langs bredden kan det ta flere år før dette gir tilstrekkelig skygge. 
Planting av større trær kan gi bedre effekt, men er mer kostbart. Et annet og sannsynligvis mer 
effektivt alternativ er å bygge «gytetunneler», ved å legge trebjelker på tvers av bekken og spikre 
eksempelvis forskalingsplater fast i disse. Dette vil stenge lyset ute og dermed sannsynligvis redusere 
vekst av vannplanter betraktelig. Materialkostnaden ved dette er maksimalt 1000 kr per lengdemeter. 
Vi anbefaler at dette testes ut som et midlertidig tiltak over viktige gyteområder, i påvente av at 
kantvegetasjonen blir tett nok. Tiltaket kan også testes ved for eksempel å lage gytetunnel over 
halvparten av et gyteområde, og sammenligne graden av gjengroing og gyteaktivitet i tunnelen med 
det åpne området ved siden av. Bjelker og plater bør festes forsvarlig med tanke på vind og flom. 
 
Gjenåpning og gjenslynging 

Bekker og små elver er mange steder lagt i rør eller kulverter under jordbruksarealer, veier eller annen 
infrastruktur. Slike bekkelukkinger kan hindre fiskevandring, og er i de fleste tilfeller dårlig egnet som 
gyte- og oppveksthabitat. Mange elver og bekker er også utrettet uten å være lukket, slik at elven 
renner raskere og med mindre svinger enn i naturtilstanden, for å sikre omkringliggende områder mot 
flom og erosjon. Slike utrettinger medfører vanligvis også forringelse av habitatforholdene og tap av 
anadromt areal. 
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Ved gjenåpning og gjenslynging av utrettede og lukkede strekninger er målet å gjenopprette et mest 
mulig naturlig habitat, med naturtypisk substrat, morfologi og hydrologi. Ved utgraving av nytt 
elveløp bør massene siktes, slik at grus og stein kan benyttes som substrat i det restaurerte elveløpet. 
Erosjonssikring er ofte nødvendig for å sikre områdene rundt, men bør utføres med mest mulig 
miljøvennlige metoder, som utplanting av kantvegetasjon og heterogen steinsetting fremfor slette 
murer (Pulg mfl. 2017). Det vil ofte være en målkonflikt med grunneiere, eksempelvis fordi 
jordbruksarealer kan gå tapt eller bli mer vanskelig tilgjengelige rundt en gjenslynget elv. Det kan 
derfor være nødvendig å finne kompromisser mellom fiskens og grunneiers behov, for eksempel ved å 
bygge små kulverter eller broer slik at traktorer enkelt kan ta seg frem og tilbake over elven. For 
detaljerte retningslinjer rundt gjenåpning av lukkede bekker og elver, se Hauge mfl. (2005). 
 
Oppvandringsløsninger 

Løsninger for å slippe fisk forbi vandringshindre kan ta mange former, og inkluderer grovt sett 
etablering av fiskepassasjer forbi kunstige eller naturlige hindre, eller fjerning av kunstige 
vandringshindre. Behov og teknisk løsning må vurderes i hvert enkelt tilfelle, men noen generelle 
retningslinjer er tilgjengelige i Fjeldstad mfl. (2017) og Direktoratet for naturforvaltning (2002). Se 
også DV (2018) for antatte kritiske verdier for fallhøyde og helling som skaper vandringsbarrierer for 
fisk. 
 
Kostnader 

Kostnadsestimatene som oppgis for hvert enkelt tiltak i denne rapporten er omtrentlige, og entreprenør 
bør i noen tilfeller kontaktes før man setter opp et budsjett. For små tiltak er det antatt at arbeidet helt 
eller delvis kan gjøres på dugnad, eksempelvis ved utlegg av trær, stein og gytegrus. For store tiltak 
bør det vurderes å budsjettere med faglig bistand fra fiskebiolog under tiltaksutførelsen. 
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4. DUBBERSELVA 

Dubberselva er en del av Kvaladalselva-vassdraget i Haugesund kommune (figur 1.1). Både 
Kvaladalselva og Dubberselva renner ut i Tornesvatnet (0,12 km², 1 moh.) litt nord for Haugesund 
sentrum. Fra Tornesvatnet er det en kort elvestubb ned til utløpet i sjø i Årabrotsvågen. Hele 
vassdragets nedbørfelt er 14,5 km², og feltet til Dubberselva utgjør i dag ca. 2,4 km² av dette. 
Gjennomsnittlig vannføring i Dubberselva er ca. 98 l/s (http://nevina.nve.no/). Det er mye bebyggelse 
og dyrket mark i nedbørfeltet, og en del skog og snaufjell i høyereliggende områder i nordøst. Det er 
ingen innsjøer i feltet. 
 
Tabell 4.1. Vassdragsbeskrivelse for Dubberselva, for dagens nedbørfelt og opprinnelig nedbørfelt.. 
Feltareal og middelvannføring er hentet fra http://nevina.nve.no/. Se figur 4.3 for kart. 
Vassdragsdel Nedbørfelt 

(km2) 
Høyeste punkt 

(moh.) 
Middel-

vannføring (l/s) 
Anadrom 

lengde (m) 
Anadromt 
areal (m²) 

Dubberselva, dagens ~2,4 166 ~98 1300 2515 
Dubberselva, opprinnelig 4,8 193 204 ~4000 ~6600 

 

 
Figur 4.1. Antatt opprinnelig nedbørfelt for Dubberselva (i blått), hentet fra http://nevina.nve.no/. 
Stiplet linje viser en omtrentlig avgrensning av dagens nedbørfelt; feltet nord for linjen renner til 
Dubberselva, og området sør for linjen renner i dag til Urdadalsvatnet og videre til Kvaladalselva. 
Rød pil viser hvor vannet fra Kattanakk opprinnelig rant nordover mot Dubberselva. 
 
INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

HYDROLOGISKE INNGREP 

Haugesund kommune opplyser at deler av Dubberselva sitt nedbørfelt er overført til Kvaladalselva, og 
at vannføringen i Dubberselva dermed er redusert. Historikk og detaljer rundt dette inngrepet er noe 
usikre, men overføringen virker å ha sammenheng både med oppdemming av Krokavatnet (0,2 km², 

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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153-158 moh.) og med overvannshåndtering i de bebygde områdene mellom Dubberselva og 
Urdadalsvatnet. Ifølge NVEs kartverktøy NEVINA (http://nevina.nve.no/) var størrelsen på 
opprinnelig nedbørfelt 4,8 km², og kanskje rant også vannet fra Krokavatnet ned i Dubberselva 
(Torbjørn M. Pedersen, Haugesund kommune, pers. medd.). Estimert middelvannføring i det 
opprinnelige nedbørfeltet er 204 l/s, altså over det dobbelte av dagens vannføring (jf. tabell 4.1). 
Denne reduksjonen har sannsynligvis medført betydelig dårligere livsbetingelser for laks og sjøørret i 
Dubberselva, fordi vannføringen i tørkeperioder vil bli svært liten. Hydrologisk status er derfor vurdert 
å være dårlig.  
 
VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

Det er to temporære vandringshindre på den kartlagte strekningen. Det nederste er en kunstig terskel 
som ligger like nedstrøms veien i segment 1, ca. 90 meter opp i bekken (figur 4.2A). Like nedenfor 
Tittelsnesvegen (Fv. 47) er det også et berg hvor det er vanskelig for fisk å passere opp; elven er trolig 
lagt noe om i dette området og sannsynligvis var det enklere å passere forbi dette partiet før 
omleggingen. I segment 4 er det et rør som er vanskelig for fisk å passere. Røret i segment 10 er noe 
vanskelig for små fisk å passere. Ved lav vannføring har begge rørene for grunn vannstand til at fisk 
kan passere, og ved høy vannføring vil vannfarten bli svært høy og det vil også da være krevende å 
passere (figur 4.2B og C). Oppstrøms det øverste røret er det en rist med spalteåpning på ca.10 cm. 
Dette er tilstrekkelig til at de fleste sjøørreter kan passere, men ved befaring den 26. august var det en 
god del kvist som satt fast i risten, noe som vanskeligjorde oppvandringsforholdene (figur 4.2D). Et 
kort rør i segment 18 er ikke vandringshinder. Kartleggingen ble stoppet der elven ble så liten at den 
ikke lenger hadde nevneverdig potensiale for sjøørretproduksjon med dagens vannføring. 
 
A) Kunstig terskel i nedre del av Dubberselva 

 

B) Rør i segment 4 

 
C) Utløp av rør i segment 10

 

D) Rist oppstrøms rør i segment 10 

 
 

Figur 4.2. A) Kunstig terskel i nedre del av Dubberselva. Krevende å passere, men gjør det enklere å 
passere gjennom røret like oppstrøms. B) Røret i segment 4 er noe krevende å vandre inn i og 
vanskelig å passere gjennom. C) Rør i segnet 10 er vanskelig å vandre opp i, og er også relativt 
krevende å passere gjennom både pga. helning og lengde. D) Oppstrøms røret er det en rist som også 
kan skape oppvandringshinder for fisk når den ikke holdes ren. 

http://nevina.nve.no/
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Figur 4.3. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre, elektrofiskestasjoner og 
nummererte elvesegmenter i Dubberselva. Elvesegmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se 
tabell 4.3 for detaljer om hvert segment. 
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Øvre del av Dubberselva rant tidligere fra dalen Kattanakk, men vannet er overført til Kvaladalselva 
og Dubberselva lagt i rør. Tidligere anadrom strekning som er lukket er anslått til 2,7 km.  
 
MORFOLOGISKE INNGREP 

Mellom Tornesvatnet og det temporære vandringshinderet like nedstrøms Tittelsnesvegen (Fv. 47) er 
det gjort få inngrep bortsett fra at kantvegetasjonen i stor grad er fjernet eller holdt nede ved beiting. 
Dette har også ført til at elven er nesten helt gjengrodd (figur 4.4A). Fra segment 6 til segment 10 er 
elven enten forbygd eller lagt i rør (figur 4.4B). I segment 11 er elven sannsynligvis senket ved at en 
fjellterskel er fjernet (figur 4.4C). Videre oppover til segment 17 er elven utrettet, og her er det også 
stort sett manglende kantvegetasjon (figur 4.4D). 
 
A) Manglende kantvegetasjon i segment 2 

 

B) Forbygninger i segment 6 og 7 

 
C) Senking i segment 11 

 

D) Utretting i segment 14 

 
Figur 4.4. A) Manglende kantvegetasjon har ført til at elven i stor grad har grodd igjen. B) I 
forbindelse med broene i segment 6 og 7 er elven forbygd og kantvegetasjonen er fjernet. C) I segment 
11 er elven senket. Kantvegetasjonen er intakt, det er lite begroing og substratet er velegnet. D) I øvre 
del, her fra segment 14, er elven utrettet, kantvegetasjonen mangler og elven er stort sett gjengrodd. 
 
Nedre del av nedbørfeltet er preget av dyrket mark og en del tett bebyggelse, samt litt beitemark. Av 
dagens nedbørfelt er 40-50 % påvirket av inngrep. Andelen var noe høyere opprinnelig, før fraføring 
av vann fra urbaniserte områder sør i nedbørfeltet. 
 
Siden en svært stor del av den opprinnelige anadrome elvestrekningen er lagt i rør, blir den samlede 
morfologiske statusen til Dubberselva svært dårlig. Når man regner med virkningen av bekkelukking 
er totalt 5/6 av elven utrettet eller lukket, 2/3 av bankene er forbygd, og kantvegetasjonen mangler på 
95 % av elvestrekningen (tabell 4.2). 
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Tabell 4.2. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Dubberselva i % av elvelengden, og samlet 
morfologisk status i henhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elv Lengde 
(m) 

Utretting/ 
bekkelukking Bunnen Bankene Kant- 

vegetasjon 
Nedbør- 

feltet 
Morfol. status 

Dubberselva ~4000 >70 > 50 > 50 >60 40-60 Svært dårlig 
 

HABITATFORHOLD 

Opp til Tittelsnesvegen er det gjennomgående moderate oppvekstforhold for fisk. Manglende 
kantvegetasjon og gjengroing er hovedårsakene til at habitatforholdene er redusert (figur 4.4.A, tabell 
4.3). Fra Tittelsensvegen og ca. 200 meter oppover er det gode eller svært gode habitatforhold for fisk, 
med unntak av strekningen som ligger i rør (figur 4.4C). Ovenfor dette partiet er det dårlige 
habitatforhold; manglende kantvegetasjon, gjengroing og høy andel av finstoffer er hovedårsaken til 
dette (figur 4.4.D). Det er svært lite gyteareal i elven og bare et parti like oppstrøms Tittelsnesvegen er 
definert som gyteområde, men det er også mulig for fisk å gyte i strykpartiet ovenfor (figur 4.5, tabell 
4.3). Dagens anadrome strekning har sum dårlig habitatkvalitet, om den 2,7 km lange elvestrekningen 
som er lagt i rør hadde vært inkludert ville samlet habitatforhold blitt svært dårlig.  
 
Tabell 4.3. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i den 
kartlagte delen av Dubberselva. Segmentene er avmerket i figur 4.3. 
Vassdragsdel Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 
Dubberselva 1 Stryk 4 2 1 7 Moderat 374 
 2 Renne 4 2 1 7 Moderat 389 
 3 Stryk 4 3 1 8 Moderat 51 
 4 Kulvert 1 1 1 3 Svært dårlig 54 
 5 Stryk 4 3 1 8 Moderat 90 
 6 Renne 4 4 1 9 God 57 
 7 Renne 3 4 1 8 Moderat 52 
 8 Gyteareal 4 4 1 9 God 44 
 9 Stryk 3 4 1 8 Moderat 39 
 10 Kulvert 1 1 1 3 Svært dårlig 88 
 11 Stryk 3 4 4 11 Svært god 65 
 12 Renne 3 4 4 11 Svært god 150 
 13 Renne 1 2 4 7 Moderat 94 
 14 Renne 1 2 1 4 Svært dårlig 495 
 15 Stryk 1 3 1 5 Dårlig 105 
 16 Stryk 2 1 1 4 Svært dårlig 147 
 17 Stryk 1 2 1 4 Svært dårlig 164 
 18 Stryk 1 3 1 5 Dårlig 159 
  Totalt   2,4 2,3 1,3 6,0 Dårlig 2617 
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Figur 4.5. Fordeling av gyteområder i Dubberselva registrert i august 2019. Fargene på kartet 
indikerer andel av elvearealet som er egnet. 
 
UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført på fire stasjoner i Dubberselva (figur 4.3 og vedlegg 2). Habitatkvaliteten ble 
vurdert å være «velegnet» på de to øverste og den nederste stasjonen og «egnet» på den nest nederste 
stasjonen (jf. DV 2018). Se vedlegg 1 for vannføring, vanntemperatur og ledningsevne under 
elektrofisket. Lengdefordeling for fangsten er presentert i figur 4.6. 
 
Totalt ble det fanget 71 ørret med lengder fra 6 til 25 cm (figur 4.6). På den nederste stasjonen 
(stasjon 1; 39 m²) var det god tetthet av både årsyngel og eldre ørret, med samlet estimert tetthet på 
133 ørret per 100 m². På stasjon 2 (26 m²) ble det kun fanget 6 årsyngel og ingen eldre ørret, men 
fangbarheten var svært lav på grunn av tett vegetasjon, og sannsynligvis er beregnet tetthet på 58 ørret 
per 100 m² et underestimat. På stasjon 3 (45 m²) ble det fanget 21 årsyngel og 6 eldre ørret, tilsvarende 
en estimert tetthet på 139 ørret per 100 m². På den øverste stasjonen (stasjon 4; 38 m²) ble det fanget 
hele 15 eldre ørret, men kun 1 årsyngel, og samlet estimert tetthet var 69 ørret per 100 m². 
Aldersfordelingen og de estimerte tetthetene tilsvarer god tilstand på stasjon 2 og 4, og svært god 
tilstand på stasjon 1 og 3 (jf. DV 2018). 
 
Gjennomsnittlig tetthet for alle stasjoner var 100 ørret per 100 m², som tilsvarer svært god tilstand. 
Dette er imidlertid ikke representativt for hele Dubberselva. For det første ble det ikke elektrofisket i 
områdene med dårligst habitatforhold (segment 14-18) fordi det var vanskelig å finne egnede 
stasjoner, og for det andre har all fiskeproduksjon i elvens øverste ~2,7 km opphørt fordi vann er 
fraført og elven lagt i rør. Om en antar en gjennomsnittlig tetthet av ørret på 100 per 100 m² i elvens 
nederste 700 m, lav tetthet (> 50 ørret per 100 m²) på de neste 600 m, og ingen fisk på de øverste 2700 
m, vil gjennomsnittlig tetthet for hele elven bli 20-25 ørret per 100 m². Dette tilsvarer dårlig økologisk 
tilstand, og gir et riktigere bilde av elvens fiskeproduksjon sammenlignet med naturtilstanden. 
 
I tillegg til ørret ble det registrert én til tre ål på stasjon 1, 3 og 4. Det ble ikke registrert laks. 
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Figur 4.6. Lengdefordeling for ørret fanget på stasjoner i Dubberselva 26. august 2019. Stasjonene er 
avmerket på kart i figur 4.3. 
 
Det ble også utført elektrofiske i Dubberselva i 2015 (Håland 2015). Det ble da fanget både laks og 
ørret på en stasjon nederst i elven, inkludert to årsklasser av laks. Estimert tetthet på denne stasjonen 
var 14 laks og 107 ørret per 100 m², og samlet tetthet av laksefisk var dermed omtrent som på nederste 
stasjon i 2019. I 2015 ble det også elektrofisket kvalitativt videre oppover; det ble funnet ørret hele 
veien opp til Tittelsnesvegen, men øverst på denne strekningen stod det klart mest stor ørret og lite 
årsyngel (Håland 2015). Ut fra lengdefordelingen på fisken som ble fanget, både i 2015 og 2019, er 
det sannsynlig at en relativt høy andel av bestanden i øvre del av elven ikke er anadrom.  
 
FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Bekkelukking og fraføring av øvre del av nedbørfeltet, med dertil redusert vannføring, er den viktigste 
flaskehalsen for fiskeproduksjonen. Oppvandringshindre og dårlige gyteforhold er de viktigste 
flaksehalsene på strekningen som i dag er tilgjengelig for produksjon av sjøørret. 
 
TILTAK 

Tilbakeføring av vann fra fraført felt vil øke vanngjennomstrømningen, trolig bedre substratkvaliteten 
og sikre vanndekningen i perioder med lite nedbør. Dette kan gjøre forholdene for fiskeproduksjon 
bedre, spesielt i øvre halvdel av dagens anadrome strekning, og samtidig gjøre det enklere å gjøre 
habitatforbedrende tiltak på denne strekningen. Åpning av bekkelukkingen øverst (~2,7 km) virker lite 
realistisk, da elven der renner under boligområder. 
 
Det anbefales å tilrettelegges for lettere oppvandring gjennom de to lange rørene i segment 4 og 10. 
Særlig er det viktig å gjøre det enklere å vandre inn i røret i segment 4. Dette kan gjøres ved å heve 
vannstanden nedstrøms røret og etablere terskler med spalteformet utsparing inne i røret, eller 
eventuelt lage buner som strekker seg fra veggen og ca. halve elvebredden, fra annenhver side oppover 
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i røret. Tilsvarende løsning vil også lette oppgangsforholdene i segment 10. Heving av vannstanden 
nedenfor den kunstige terskelen nederst vil også være gunstig for å lette oppgangen til fisk.  
 
Det anbefales å reetablere kantvegetasjon langs det meste av Dubberselva der dette mangler, med 
særlig vekt på områdene nedenfor Tittelsnesvegen og fra segment 14 og oppover. Dette vil hindre 
gjengroing og bedre gyteforholdene for fisk. For å raskt oppnå skyggepartier kan det eventuelt lages 
«gytetunneler» ved å dekke til elven i kortere parti med gytemuligheter, eksempelvis i segment 2, 3, 
15 og 18. 
 
Flere av segmentene i øvre del av anadrom strekning er utrettet. De fleste har imidlertid så lavt fall at 
gjenslynging ikke virker som en god løsning for å bedre fiskehabitatet. Om en får tilbakeført vann fra 
det fraførte feltet kan imidlertid gjenslynging i segment 15 – 16 være aktuelt for å skape et mer 
dynamisk og variert elvemiljø med stryk, kulper, rennepartier og gyteområder. En slik restaurering er 
kostbar, og elven vil kreve noe mer plass i de tilstøtende jordbruksarealene. Et alternativ er å gjøre 
habitattiltak i elveløpet slik det ligger i dag. Et enkelt og effektivt habitattiltak er utlegg av stein med 
diameter 20-50 cm, både langs land og midt i elven, for å skape hulrom og variasjon i vannhastighet, 
dyp og sedimentsammensetning. Stein bør ikke legges ut som rene terskler, men heller i hauger, røyser 
og langsgående steinrygger. Det er sannsynligvis behov for å tilføre gytegrus i dette området, men 
vannplantene bør først fjernes. Tilsvarende steinutlegging er også aktuelt i segment 2 og 14 (figur 
4.4A og D). 
 
Tabell 4.4. Liste over foreslåtte tiltak i Dubberselva i prioritert rekkefølge, med estimert kostnad, 
effekt på ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til vannforskriften (VF). Se 
figur 4.3-4.5 for plassering av tiltak. Kostnader og effekter avhenger av omfang av tiltakene. 

Nr. Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt 
ungfisk (%) 

Effekt 
VF 

1. Segment 4 Lette oppvandring i rør 10-30 40-60 Ingen 
2 Segment 1-18 Tilbakeføre vann fra fraført felt Ukjent 20-30 Ingen 

3. Segment 1 Lette oppvandring forbi kunstig 
terskel 0-5 5-10 Ingen 

4. Segment 2, 3, 15- 18 Gytetunnel 10-20* 10-30 Ingen 
5. Segment 1-5 og 14-18 Reetablere kantvegetasjon** 0 10-30 Ingen 
6. Segment 2, 14, 15-16*** Steinutlegging 10-20 10-20 Ingen 
7. Segment 10 Lette oppvandring i rør 5-10 5-10 Ingen 
*Per lokalitet. **Høyere kostnader ved aktiv gjenplanting, eller dersom det må bygges gjerder. 
*** Om gjenslynging ikke gjennomføres. 
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5. KOLSTØVASSDRAGET 

Kolstøvassdraget renner ut i Kolstøvågen i Karmsundet i Karmøy kommune (figur 1.1). Nedbørfeltet 
til vassdraget er 5,6 km², og har en gjennomsnittlig vannføring på 217 l/s (http://nevina.nve.no/, tabell 
5.1). Vassdraget har sitt utspring fra myrområder som ligger opp til 79 moh. Nedbørfeltet består 
hovedsakelig av snaufjell med beiteland, myr og litt skog, med en del dyrket mark og spredt 
bebyggelse i nedre del. 
 
Anadrom fisk kan vandre opp Møllebekken til Fiskåvatnet (0,15 km², 14 moh.), og videre opp i 
Kolstøåna, som er innsjøens klart største innløpsbekk. Kolstøåna renner gjennom flere små tjern (figur 
5.1), og har et nedbørfelt på 3,6 km². Gjennomsnittlig vannføring er 138 l/s. 
 
Tabell 5.1. Vassdragsbeskrivelse for kartlagte deler av Kolstøvassdraget. Feltareal og 
middelvannføring er hentet fra http://nevina.nve.no/. Se figur 5.3-5.4 for kart. 

Vassdragsdel Nedbørfelt 
(km2) 

Høyeste punkt 
(moh.) 

Middel-
vannføring (l/s) 

Anadrom 
lengde (m)* 

Anadromt areal 
(m²)* 

Møllebekken 5,6 79 217 920 1675 
Kolstøåna 3,6 79 138 1200 6374 
*Innsjøer ikke medregnet. 
 
INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

HYDROLOGISKE INNGREP 

Fra Fiskåvatnet har det siden 2009 blitt tatt ut vann til Hydro Aluminium Karmøy og kommunalt 
drikkevann. Innsjøen er demmet opp og reguleres med laveste og høyeste vannstand på henholdsvis 14 
og 19 moh. I 2018 ble det tatt ut 3 336 881 m³ (Knut Leirvåg, Karmøy kommune, pers. medd.), 
tilsvarende et gjennomsnittlig uttak på 106 l/s, eller omtrent halvparten av tilsiget. Maksimalt tillatt 
årlig uttak er 4 000 000 m³, og det er krav om slipp av minstevannføring på 10 l/s til Møllebekken. 
Reguleringen og vannuttaket medfører dermed betydelig redusert vannføring i Møllebekken, og dette 
må antas å ha negative effekter på fiskeproduksjonen. Hydrologisk status er derfor vurdert å være 
«moderat». 
 
VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

Møllebekken 

Det er ikke registrert naturlige vandringshindre i bekken, men i forbindelse med oppdemming av 
Fiskåvatnet i toppen av Møllebekken, er det bygget en fisketrapp (figur 5.1 og figur 5.2C). Trappens 
utforming er ikke ideell ettersom ørret har en tendens til å hoppe utfor sidemuren på vei opp (Kjell 
Sigve Kvalavåg, Avaldsnes grunneierlag, pers. medd.). 
 
I Møllebekken ble det registrert i alt fem bekkelukkinger (se kart i figur 5.3 og foto i figur 5.2A og 
B). To av disse er lengre strekk i kulvert (og delvis i rør) under bebyggelse og hovedvei nederst i 
bekken (segment 1 og 3 på hhv. 26 og 65 m). I tillegg er det tre relativt korte rør; mellom 8 og 13 m 
lange. Samtlige bekkelukkinger er passerbare for anadrom fisk. 
 
Fiskåvatnet 

For at fisk skal vandre opp i Kolstøåna må den først passere to steinfyllinger i forbindelse med 
veikrysninger over Fiskåvatnet (utenfor habitatkartlagt område, se kart i figur 5.1). Begge fyllingene 
er bekreftet å være passerbare for laksefisk. Den nederste fyllingen har passasje som ligger under vann 
(Per Kristian Håland, Karmøy Jeger- og Fisker- og Naturvernforening, pers. medd.), mens den øverste 
har et 18 m langt rør som også er passerbart for fisk (figur 5.2 D). 

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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Figur 5.1. Oversiktskart over kartlagte strekninger i vassdraget (i blått) og markering av to 
veikrysninger i Fiskåvatnet (utenfor kartlagt del) som begge har rør/kulvert som fisk kan svømme 
gjennom. Se figur 5.3-5.4 for detaljer om hver vassdragsdel.  
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Figur 5.2. Vandringshindre og bekkelukkinger: A) Bekkelukking i kulvert ved utløpet av Møllebekken, 
med steinforbygninger langs bankene og naturlig bunn. B) Rør under vei (segment 14) like nedenfor 
fisketrapp, der steiner er støpt inn i bunnen. Dette gir variasjon i vannhastighet og letter oppvandring 
ved høy vannføring. C) Trapp øverst i Møllebekken ved Fiskåvatnet. På undersøkelsestidspunktet var 
trappen sperret for oppvandring av fisk (øverst ved vatnet). D) Rør under veifylling i sørenden av 
Fiskåvatnet, like nedenfor utløpet av Kolstøåna. 
 
Kolstøåna 

I Kolstøåna er det ikke registrert vandringshindre, men det er en kort bekkelukking i segment A2 som 
er enkel for fisk å passere. Kartleggingen ble avsluttet der bekken ble ansett for å være for liten og 
gjengrodd til å være egnet sjøørrethabitat, i myrområdet 600 m sør for Grasvatnet (se kart i figur 5.4). 
 
MORFOLOGISKE INNGREP 

Møllebekken 

Mesteparten av Møllebekken har morfologiske inngrep langs eller i bekken. Lange strekk er utrettet, 
og mye av bekken har forbygninger på en eller begge sider og mangler kantvegetasjon (se kart i figur 
5.3 og foto i figur 5.5). I tillegg til fisketrapp, kulverter og rør, ble det registrert en mindre terskel med 
spalte, øverst i bekken (figur 5.5B). Terskelen gir bekken økt dybde og roligere strøm i et kort parti 
oppom, men den ansees å ikke ha vesentlig negativ effekt på verken habitat- eller oppvandringsforhold 
for laksefisk. Omtrent 40 % av nedbørfeltet til vassdraget består av jordbruksarealer (inkl. aktive 
beiteområder) og bebyggelse. I tillegg er det enkelte felter med plantet skog. De bare fjellområdene sør 
og vest i nedbørfeltet er trolig tidligere nedbeitet, og ville i naturtilstand vært delvis dekket av 
kystfuruskog, men dette er vanskelig å kvantifisere. Samlet er morfologisk tilstand «svært dårlig», 
med redusert kantvegetasjon som utslagsgivende faktor (tabell 5.2). 

A) Kulvert ved utløp av Møllebekken

 

B)  Rør nedenfor fisketrappen i Møllebekken 

 
C) Fisketrapp øverst i Møllebekken 

 

D) Rør under veifylling i sørenden av Fiskåvatnet
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Kolstøåna 

Det er ikke registrert synlige morfologiske inngrep i bekken, bortsett fra manglende kantvegetasjon 
øverst i Kolstøåna, oppom Grasvatnet, ettersom vegetasjonstypen (og artssammensetningen) her bærer 
preg av tidligere beiteaktivitet. Nedstrøms Grasvatnet er mangel på kantvegetasjon vurdert å være 
naturlig. Det er relativt lite synlige inngrep i nedbørfeltet til Kolstøåna, men som nevnt er en del 
opprinnelig kystfuruskog sannsynligvis borte, og delvis erstattet av plantefelt. Samlet er morfologisk 
tilstand «dårlig», med redusert kantvegetasjon som utslagsgivende faktor (tabell 5.2). 
 
Tabell 5.2. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Møllebekken og Kolstøåna i % av elvelengden, 
og samlet morfologisk status i henhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elv Lengde 
(m) 

Utretting/ 
bekkelukking Bunnen Bankene Kant- 

vegetasjon 
Nedbør- 

feltet 
Morfol. 
status 

Møllebekken 920 40-70 10-25 > 50 > 60 40-60  Svært 
dårlig 

Kolstøåna 1200 ≤ 10 0 0 40-60 20-40 Dårlig 
 
 

 
Figur 5.3. Oversikt over fysiske inngrep, elfiskestasjon og nummererte segmenter i Møllebekken. 
Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 5.3 for detaljer om hvert segment. 
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Figur 5.4. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiskestasjon og nummererte segmenter i Kolstøåna. 
Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 5.3 for detaljer om hvert segment. 
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A) Utrettet løp med manglende kantvegetasjon 

 

B) Forbygninger, terskel og rør under vei

 
Figur 5.5. Inngrep i Møllebekken: A) Utretting langs jordbruksarealer i midtre del av Møllebekken. 
B) Parti med forbygninger, terskel og rør under anleggsvei i segment 13, nedenfor fisketrapp. 
 
HABITATFORHOLD 

Møllebekken 

På grunn av forbygninger, utrettinger og fjernet kantvegetasjon er det lite skjul for sjøørret i store deler 
av bekken, som samlet sett vurderes å ha moderat habitatkvalitet (tabell 5.3). Bekken har et 
tilsynelatende naturlig bunnsubstrat med sand, grus og mindre stein, men på lange partier er det nokså 
få store steiner eller blokker, som sannsynligvis har blitt benyttet til forbygninger lang breddene. I 
tillegg til manglende eller glissen kantvegetasjon langs store deler av bekken, reduserer dette 
mulighetene til å finne skjul og hulrom både for ung og voksen laksefisk. Det er bare i segment 11 at 
det er gode gyteforhold (figur 5.6B), men det er også noe gytemuligheter i stryksegmentene 4, 7, 8 og 
12. 
 
Ved undersøkelsene ble det observert flere døde stingsild i rennepartiet (segment 13) like nedstrøms to 
rør ved pumpestasjonen til Hydro (figur 5.5 B). Det har også vært observert døde stingsild i 
Møllebekken ved flere tidligere anledninger, men årsaken er hittil ukjent (Knut Leirvåg, Karmøy 
Kommune, pers. medd.). 
 
A) Strykparti i Møllebekken B) Gyteområde i Møllebekken  

Figur 5.6. Habitatforhold i hovedløpet av Møllebekken: A) Lite påvirket strykparti i segment 8. B) 
Gyteområde (segment 11) i Møllebekken.  
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Tabell 5.3. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i 
Møllebekken og Kolstøåna. Segmentene er avmerket i figur 5.3-5.4. 

Vassdragsdel Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m2) 
Møllebekken 1 Kulvert/rør 1 3 1 5 Dårlig 78 

 2 Stryk 2 3 1 6 Dårlig 66 
 3 Kulvert/rør 1 2 1 4 Svært dårlig 117 
 4 Stryk 3 4 1 8 Moderat 119 
 5 Renne 4 3 2 9 God 98 
 6 Renne 3 2 1 6 Dårlig 53 
 7 Stryk 3 4 1 8 Moderat 97 
 8 Stryk 3 4 3 10 God 89 
 9 Renne 4 2 4 10 God 52 
 10 Renne 2 1 1 4 Svært dårlig 396 
 11 Gyteareal 3 3 3 9 God 109 
 12 Stryk 3 4 1 8 Moderat 186 
 13 Renne 3 2 1 6 Dårlig 139 
 14 Laksetrapp 1 1 1 3 Svært dårlig 76 

  Totalt   2,5 2,5 1,4 6,4 Moderat 1675 
Kolstøåna A1 Renne 3 1 1 5 Dårlig 4045 

 A2 Renne 4 1 1 6 Dårlig 1047 
 A3 Renne 4 1 1 6 Dårlig 129 
 A4 Stryk 4 3 1 8 Moderat 97 
 A5 Renne 4 1 2 7 Moderat 876 
 A6 Renne 4 1 1 6 Dårlig 180 

  Totalt   3,4 1,0 1,1 5,5 Dårlig 6374 
 
Kolstøåna 

Nedstrøms Grasvatnet er Kolstøåna en renne med jord og mudder i bunnen. Oppstrøms Grasvatnet er 
det en kort strykstrekning med dårlige gyteforhold, mens resten er renneparti med jord og mudderbunn 
og dårlig habitatkvalitet (figur 5.7 og tabell 5.3). 
 
A) Typisk renneparti uten kantvegetasjon B) Strykstrekning oppstrøms Grasvatnet 

Figur 5.7.A) Renneparti i Kolstøåna. Bunnsubstratet er dominert av jord og mudder og gir lite skjul 
og ingen gyteforhold. B) Strykstrekning like oppstrøms Grasvatnet. 
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UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført på én stasjon i Møllebekken og én stasjon i Kolståøna, begge med egnet habitat 
(jf. DV 2018), (se kart i figur 5.3 og 5.4 og vedlegg 2). Se vedlegg 1 for vannføring, vanntemperatur 
og ledningsevne under elektrofisket. Lengdefordeling for fangsten er presentert i figur 5.8. 
 
På elfiskestasjon 1, i Møllebekken, ble det fanget 26 ørreter, hvorav 13 var årsyngel (figur 5.8). Dette 
ga en estimert tetthet på henholdsvis 40 årsyngel og 26 eldre ørret per 100 m², som tilsvarer svært god 
økologisk tilstand (DV 2018).  
 
På stasjon 2, i Kolstøåna, ble det fanget 21 på ørret 135 m². Av disse var 19 årsyngel, mens de to siste 
var kjønnsmodne brunørret (figur 5.8). Dette ga en estimert tetthet på 35 årsyngel og 3 eldre per 100 
m², som tilsvarer god økologisk tilstand (DV 2018). 
 

 
Figur 5.8. Lengdefordeling for ørret fanget på elfiskestasjoner i Møllebekken (stasjon 1) og Kolstøåna 
(stasjon 2) 2. november 2019 (se kart i figur 5.3.5.4). 
 

FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Fysiske inngrep har ført til redusert morfologisk variasjon og dårlige skjulforhold for fisk, og dette er 
viktigste flaskehals for produksjon av laksefisk i Møllebekken. Selv om bare ett segment er 
kategorisert som gytehabitat, er det såpass mange strykparti med gytemuligheter at mangel på 
gytehabitat ikke ansees som begrensende for fiskeproduksjonen i Møllebekken under dagens forhold. 
 
For produksjon av sjøørret i Kolstøåna er det en forutsetning at trappen opp til Fiskåvatnet fungerer 
tilfredsstillende. Utover dette er mangel på gytehabitat en begrensning i denne delen av vassdraget. 

TILTAK 

Mangel på kantvegetasjon er utstrakt i vassdraget og det anbefales generelt å reetablere kantvegetasjon 
der dette mangler langs Møllebekken.  
 
I Møllebekken bør det prioriteres å øke variasjon i morfologi og substratsammensetning, der 
hovedformålet er å skape mer hulrom og standplasser for fisk. Dette kan gjøres ved å legge ut stein 
med diameter 20-50 cm, både langs land og midt i bekken. Stein bør ikke legges ut som rene terskler, 
men heller i hauger, røyser og langsgående steinrygger. Tiltaket er særlig aktuelt i segmentene 4, 7, 9 
og 12. Dette kunne også vært prøvd i segment 6 og 10, men bør her kombineres med fjerning av 
vannvegetasjon. Fisketrappen bør også utbedres for å hindre at fisk hopper utfor murkanten ved 
oppvandring. Dette kan forhindres ved å sett opp et ≥ 50 cm høyt finmasket gjerde på murkanten av 
trappen. Videre anbefales det å undersøke mulige årsaker til forekomsten av døde stingsild. Stingsild 
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regnes for å være en nokså hardfør art, og årsaken til fiskedøden vil sannsynligvis også kunne ha 
negative konsekvenser for sjøørret og laks. 
 
Det er antatt at redusert vannføring har negative effekter på fiskeproduksjonen i Møllebekken. En 
økning i minstevannføring, eksempelvis til 20 l/s, vil sannsynligvis gi noe bedre forhold for fisk. 
Ettersom bekken ikke er undersøkt ved dagens minstevannføring (10 l/s), er det vanskelig å 
kvantifisere effekten en slik økning vil ha på vanndekt areal og fiskeproduksjon. 
 
I Kolstøåna bør det gjøres tiltak for å øke tilgangen til gytehabitat. Elven har imidlertid lite fall og det 
er svært begrenset med områder som egner seg. Unntaket er strykstrekningen i segment A4, hvor det 
kan etableres et gyteområde like oppstrøm det lille brekket som er dannet av veien som passerer 
bekken. Man kan eventuelt også etablere et gyteområde ca. 40 m lenger nede i bekken. Utlegging av 
grus på 10-20 m² (3-5 m³) vil sannsynligvis være mest hensiktsmessig på hver av disse to lokalitetene. 
 
Tabell 5.4. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge i Møllebekken og Kolstøåna, med estimert 
kostnad, effekt på ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til vannforskriften 
(VF). Se figur 5.3 og 5.4 for plassering av tiltak. Effekt på ungfisk gjelder for vassdraget som helhet. 
Nr. Lokalisering Tiltak Kostnad 

(x 1000 kr) 
Effekt 

ungfisk (%) 
Effekt 

VF 
1. Segment A4 Legge ut gytegrus ~10* 10-30 Nei 
2. Segment 4, 7, 9 og 12 Steinutlegging 20-50 10-30 Nei 
3. Møllebekken Økt minstevannføring Usikker Usikker Nei 
4. Fisketrapp Sette opp gjerde 10-20 Usikker Nei 
5. Møllebekken Reetablere kantvegetasjon** 0** 10-30 Nei 
*Per område **Høyere kostnader ved aktiv gjenplanting, eller dersom det må bygges gjerder. 
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6. BREKKEBEKKEN 

Brekkebekken renner fra Nordre Brekkevatnet til Veavågen sentralt på Karmøy (figur 1.1). 
Nedbørfeltet er 11,5 km² (tabell 6.1), og hadde i uregulert tilstand en gjennomsnittlig vannføring på 
467 l/s (http://nevina.nve.no/). Nedbørfeltet har en rekke store og små innsjøer, som alle drenerer til 
Nordre Brekkevatnet (0,08 km², 16 moh.). Feltet består av mye bart fjell, noe myrer og ganske lite 
dyrket mark og bebyggelse. 
 
Brekkebekken har ingen sidebekker av betydning. Sørøst i Nordre Brekkevatnet renner det inn en 
bekk fra Storesåtdalen, hvor sjøørret kan vandre opp. Denne bekken ble ikke kartlagt, men en 
synfaring i nedre del og vurdering av kart og flyfoto tilsier at de nederste ~700 m av denne bekken har 
potensiale for sjøørretproduksjon. 
 
Tabell 6.1. Vassdragsbeskrivelse av Brekkebekken. Feltareal og middelvannføring er hentet fra 
http://nevina.nve.no/. Se figur 6.1 for kart. 
Vassdragsdel Nedbørfelt 

(km2) 
Høyeste punkt 

(moh.) 
Middel-

vannføring (l/s) 
Anadrom 

lengde (m) 
Anadromt 
areal (m²) 

Brekkebekken 11,5 128 467** 620* 1816* 
*Fra Nordre Brekkevatnet til sjø. 
**Gjelder uregulert tilstand. 
 
INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

HYDROLOGISKE INNGREP 

Fire av de større innsjøene i nedbørfeltet til Brekkebekken er demmet opp; Nordre Brekkevatnet, Søre 
Brekkevatnet, Tistreivatnet og Aureivatnet. Formålet med dammene er å magasinere vann i 
forbindelse med vannuttak til Hydro og kommunalt drikkevann. I tillegg overføres vann fra Ytre 
Holmavatnet via Stiklevatnet til nedbørfeltet til Brekkebekken. Vi har ikke oversikt over om 
inngrepene i sum medfører økt eller redusert vannføring i Brekkebekken, men magasinering av vann 
vil uansett høyst sannsynlig gi jevnere vannføring enn naturlig. Dette innebærer trolig reduserte 
flomtopper, og kanskje også kortere perioder med svært lav vannføring. Uten mer detaljert kunnskap 
er det vanskelig å vurdere de biologiske effektene av dette, og hydrologisk status settes tentativt til 
«moderat». 
 
VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

Fra litt oppstrøms til litt nedstrøms Vestre Karmøyveg (segment 7 i figur 6.1) er elvebunnen støpt i 
betong, sannsynligvis i forbindelse med nedgraving av kommunal vannledning. Nedre kant av 
betongpartiet slutter brått i en slags terskel, slik at fisk må hoppe eller åle seg over bratt betong for å ta 
seg videre opp i bekken (figur 6.2A). Dette er ugunstig spesielt for små fisk, men gytefisk av sjøørret 
og laks vil på moderat og høy vannføring ikke ha problemer med å forsere dette hinderet. Den støpte 
elvebunnen strekker seg 55 m videre oppover, men store steiner støpt ned i betongen gjør at fisk ikke 
vil ha problemer med å vandre gjennom dette elvepartiet. 
 
Dammen på utløpet av Nordre Brekkevatnet er rundt en meter høy. På lav vannføring renner vann kun 
gjennom en spalte midt i dammen, hvor det er laget en liten trapp med to trinn (figur 6.2B). Trappen 
har ganske gunstig utforming, selv om nederste trinn er noe høyt. Laks og sjøørret vil klare å ta seg 
opp i innsjøen på de fleste vannføringer. 
 
Bekken er lukket i kulvert under fire veier (figur 6.1). Ingen av disse er til nevneverdig hinder for 
vandrende fisk. De to nederste har støpt betongbunn, mens de to øverste har naturlig bunn. 
 

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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Figur 6.1. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiskestasjon og nummererte elvesegmenter i 
Brekkebekken. Elvesegmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 6.3 for detaljer om hvert 
segment. 
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A) Betongterskel i segment 7 

 

B) Trapp i utløpet av Nordre Brekkevatnet 

 
Figur 6.2. A) Like nedstrøms hovedveien er det en betongterskel. Denne kan passeres på middels og 
høy vannføring. B) Denne lille trappen sørger for at anadrom fisk kan vandre opp i Nordre 
Brekkevatnet. 
 
MORFOLOGISKE INNGREP 

Brekkebekken er ikke nevneverdig utrettet, men bankene er forbygd en del steder (figur 6.1). Dette 
bidrar til å innsnevre bekkeløpet, som ellers kunne utvidet seg noe enkelte steder. I segment 3 ser det 
ut til at elven er i ferd med å grave seg inn i østre bredd, men det er også mulig at dette har 
sammenheng med anleggsvirksomhet (figur 6.3A). Det er laget noen små terskler i løs stein mellom 
Revurvegen og Austre Karmøyveg; disse gir standplasser og er ikke til hinder for fiskens vandring. 
 
Kantvegetasjonen er helt eller delvis fjernet flere steder (figur 6.1). Ettersom bekken er relativt bratt er 
det lite gjengroing, men kulpen i segment 8 er helt gjengrodd av tusenblad, sannsynligvis på grunn av 
manglende skygge fra kantvegetasjon.  
 
Hele segment 7 har støpt betongbunn, og denne delen av bekken er dermed uegnet som fiskehabitat 
(figur 6.3B). Det ble også observert noe betongbunn i nedre del av segment 11, men denne er dekket 
av grus og sand, og det var derfor vanskelig å fastslå utstrekningen av inngrep i elvebunnen i dette 
segmentet (figur 6.3C). Det ligger også et gammelt betongrør delvis nedgravd i bunnen i segment 11. 
 
Nedbørfeltet er lite påvirket av inngrep. Kun i nordre del, fra Nordre Brekkevatnet til sjøen, er det en 
del jordbruk og bebyggelse, mens det i øvrige deler av feltet er små flekker med granplantefelt. 
 
Totalt er 5 % av elven utrettet eller lukket, 18 % av bankene er forbygd, det er gjort inngrep i ca. 12 % 
av elvebunnen, en drøy tredel av kantvegetasjonen er fjernet, og det er gjort inngrep i mindre enn 10 % 
av nedbørfeltet (tabell 6.2). Morfologisk tilstand er samlet vurdert å være moderat, med inngrep i 
kantvegetasjon og elvebunnen som utslagsgivende faktorer. 
 
Tabell 6.2. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Brekkebekken i % av elvelengden, og samlet 
morfologisk status i henhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elv Lengde 
(m) 

Utretting/ 
bekkelukking Bunnen Bankene Kant- 

vegetasjon 
Nedbør- 

feltet 
Morfol. status 

Brekkebekken 620 ≤ 10 10-25 5-20 20-40 ≤ 10 Moderat 
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A) Erosjon i segment 3 

 

B) Betongbunn i segment 7 

 
C) Gyteområde over betongbunn 

 

D) Øverste kulvert 

 
Figur 6.3. A) Like oppstrøms Revurvegen ser det ut til at bekken har gravd seg inn i østre bredd, og 
steinblokker har rast ut i bekken. B) Segment 7 er uegnet som fiskehabitat fordi hele bunnen er dekket 
av betong, med enkelte store steiner støpt fast i betongen. C) Det er betong i bunnen i nedre del av 
segment 11, men dette er dekket av en del sand og grus. D) I den øverste kulverten er det naturlig 
substrat i bunn, og derfor brukbare habitatforhold. 
 
HABITATFORHOLD 

Brekkebekken er en del brattere og striere enn de fleste andre sjøørretvassdrag på Karmøy. Substratet 
består i hovedsak av grov og kantet stein, og det er generelt svært lite gytegrus. Dette gir mye skjul for 
ungfisk, men dårlige gyteforhold. Unntaket er segment 6, som har noe slakere helning enn øvrige 
strykstrekninger, og segment 11 øverst mot innsjøen, som er bekkens desidert beste og største 
gyteområde (figur 6.1 og 6.4B). Substratet i dette ca. 80 m lange gyteområdet har imidlertid høy andel 
finsubstrat i form av sand og leire, og en del vannplanter, og er derfor langt fra optimalt. 
Substratsammensetningen var sannsynligvis annerledes før oppdemming av Nordre Brekkevatnet, og 
reguleringen medfører nå trolig at det er færre flommer som renser substratet på gyteområdet. I tillegg 
ligger det betong under substratet i deler av gyteområdet, og det er lite skjul fordi kantvegetasjonen 
stort sett er fjernet. Det ble likevel observert en god del gytegroper her under synfaringen, hvorav 
enkelte såpass store at de sannsynligvis er gravd av sjøørret. 
 
Ettersom Brekkebekken er relativt bratt er det lite problemer med gjengroing, bortsett fra på deler av 
gyteområdet øverst. I tillegg er en stor kulp lenger nede (segment 8) helt gjengrodd av tusenblad. 
Foruten segment 11 er dette bekkens roligste parti, og et av få steder hvor det er realistisk at gytegrus 
kan ligge uten å bli spylt ut i flommer. Vannplantene forhindrer i dag at det kan gytes i denne kulpen. 
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I gjennomsnitt er habitatforholdene i Brekkebekken i kategorien «moderat» (tabell 6.3). 
 
Tabell 6.3. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i 
Brekkebekken. Segmentene er avmerket i figur 6.1. 

Vassdrag Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 
Brekkebekken 1 Renne 3 4 3 10 God 75 
 2 Stryk 4 3 3 10 God 334 
 3 Stryk 4 3 1 8 Moderat 196 
 4 Stryk 4 3 3 10 God 69 
 5 Stryk 3 3 2 8 Moderat 122 
 6 Stryk 4 4 2 10 God 170 
 7 Stryk 1 1 1 3 Svært dårlig 145 
 8 Renne 3 1 1 5 Dårlig 55 
 9 Stryk 4 3 3 10 God 212 
 10 Renne 4 3 1 8 Moderat 103 
 11 Gyteområde 3 1 2 6 Dårlig 216 
 12 Renne 3 1 1 5 Dårlig 119 
 Totalt  3,4 2,5 2,0 8,0 Moderat 1816 
 
 
A) Stryk med grovt substrat 

 

B) Gyteområde øverst 

 
Figur 6.4. A) Strykparti med små kulper og substrat av grov stein; typisk for Brekkebekken. Her fra 
segment 4. B) Segment 11, øverst mot innsjøen, er det klart beste og største gyteområdet. 
 

UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført på én stasjon (133 m²) like oppstrøms Revurvegen (segment 3 i figur 6.1). 
Habitatkvaliteten ble vurdert å være «egnet», fordi det var godt med skjul, men ikke egnet gytesubstrat 
(jf. DV 2018). Se vedlegg 1 for vannføring, vanntemperatur og ledningsevne under elektrofisket. 
Lengdefordeling for fangsten er presentert i figur 6.5. 
 
Det ble fanget åtte ørret og én laks (figur 6.6), hvorav seks ørret trolig var årsyngel. Dette ga en 
estimert tetthet på 14 ørret og 1 laks per 100 m², som tilsvarer dårlig økologisk tilstand (DV 2018). I 
tillegg ble det fanget to ål (figur 6.7). 
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Figur 6.6. Ørret (venstre) og laks (høyre) fanget ved elektrofiske i Brekkebekken 20. november 2019. 
Foto: Per Kristian Håland. 
 

 
Figur 6.7. Ål fanget ved elektrofiske i Brekkebekken 20. november 2019. Foto: Per Kristian Håland.  
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FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Mangel på gyteområder er den åpenbare flaskehalsen for fiskeproduksjon i store deler av 
Brekkebekken, og dette gjenspeiles i lav fisketetthet i nedre del av bekken. Det er stort sett bra med 
skjul for ungfisk, men segment 7 er uegnet som oppvekstområde på grunn av betong i elvebunnen. 
Vassdraget er kraftig regulert, men vi har ikke detaljer om hvordan dette påvirker vannføringen i 
Brekkebekken, og det er derfor ikke mulig å fastslå om det foreligger unaturlige hydrologiske 
flaskehalser for fiskeproduksjon. 
 

TILTAK 

Utbedring av gyteområdet i segment 11 

Det høyest prioriterte tiltaket er å legge ut gytegrus to steder i segment 11 for å bedre gyteforholdene 
(figur 6.8, tabell 6.4). Begge steder kan det legges ut 2 x 10 m grus (tilsvarende 4-5 m³), spredd 
utover slik at vannhastigheten øker ned mot brekket nederst i hvert område. Det kan være aktuelt å 
grave bort noe finsediment og vannplanter før grusutlegg, men det bør ikke graves dypt fordi det er 
leirebunn under eksisterende grus flere steder. Det bør også legges ut større stein for å skape mer 
varierte strømforhold. Det kan i tillegg vurderes å gjøre tilsvarende tiltak like nedstrøms den lille 
terskelen på grensen mellom segment 11 og 12 (se figur 6.1). Tiltaket må kanskje følges opp ved å 
harve den utlagte grusen for å rense den for finstoff år om annet. 
 
Betongrøret i bunnen av bekken ser ikke ut til å være i bruk, og det foreslås å fjerne dette i forbindelse 
med utlegg av grus. I tillegg bør kantvegetasjonen reetableres for å skape skygge og skjul over 
gyteområdet. 
 
A) Punkt 1 for grusutlegg i segment 11 

 

B) Punkt 2 for grusutlegg i segment 11 

 
Figur 6.8. To punkter hvor det foreslås utlegg av gytegrus. 
 
Etablering av gyteområde i segment 8 

Segment 8 er en stor kulp, gjengrodd av vannplanter (figur 6.9). De hydrologiske forholdene ligger 
godt til rette for gyting, men substratet er overgrodd av vannplanter. Det foreslås at vannplantene og 
eventuelt sand/mudder under disse graves bort, og erstattes av gytegrus og litt større stein. Mengden 
gytegrus tilpasses forholdene etter opprensking; trolig vil man komme langt med 2-3 m³. Det bør 
deretter plantes trær som gir skygge over gyteområdet for å forhindre gjengroing. 
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Figur 6.9. Det foreslås å etablere et gyteområde ved å fjerne vannplanter og legge ut gytegrus i denne 
kulpen i segment 8. 
 
Fjerning av betong 

Segment 7 er ikke egnet som fiskehabitat fordi det er støpt betong over hele bunnen. Det foreslås at 
kommunen undersøker hvorvidt hele eller deler av betong-partiet kan fjernes uten at det gjøres skade 
på den nedgravde vannledningen. Om dette lar seg gjennomføre kan man først undersøke hvilket 
substrat som ligger under betongen, og eventuelt tilføre naturtypisk stein eller grus ved behov. Dette 
vil øke det produktive oppvekstarealet i bekken, og kanskje kan det også skapes et lite gyteområde, for 
eksempel i kulverten under veien. 
 
Tabell 6.4. Liste over foreslåtte tiltak i Brekkebekken i prioritert rekkefølge, med estimert kostnad, 
effekt på ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til vannforskriften (VF). Se 
figur 6.1 for plassering av tiltak. 
Nr. Lokalisering Tiltak Kostnad 

(x 1000 kr) 
Effekt 

ungfisk (%) 
Effekt VF 

1. Segment 11 Grusutlegg 5-10 15-30 Ingen 
2. Segment 8 Opprensking og grusutlegg 5-15 10-20 Ingen 
3. Segment 7 Fjerne betong 20-50 10-20   Ingen* 
4. Hele bekken Reetablere kantvegetasjon     0** 5-10   Ingen* 
*Dersom både tiltak 3 og 4 utføres, bedres bekkens samlede morfologiske tilstand fra moderat til god. 
**Kostnad avhenger av metode. Passiv gjengroing er gratis, men har en kostnad om det må settes opp 
gjerder for å unngå nedbeiting. Aktiv gjenplanting er også et alternativ. 
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Reetablering av kantvegetasjon 

Det foreslås å reetablere kantvegetasjon der denne er glissen eller fraværende (se figur 6.1). Dette kan 
gi noe mer skjul for fisk i deler av bekken, spesielt dersom trærne får vokse seg store nok til at greiner 
strekker seg ut over selve bekken. 
 
Erosjonssikring i segment 3 

Dersom det oppstår behov for å forbygge østre bredd langs segment 3 for å sikre veien mot erosjon, 
anbefales det at dette gjøres med grov stein, med hulrom mellom steinene. Forbygningen bør plasseres 
lengst mulig ut mot siden, og helst bør det plantes trær i eller på forbygningen. 
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7. STANGELANDSÅNA 

Stangelandsåna renner ut i Karmsundet på østsiden av Karmøy (figur 1.1). Nedbørfeltet er 4,5 km², og 
har en gjennomsnittlig vannføring på 179 l/s (tabell 7.1, http://nevina.nve.no/). Det er flere myrer og 
små tjern i øvre del av nedbørfeltet, men ingen innsjøer. Nedbørfeltet består ellers av skog, beiteland, 
bart fjell og en del bebyggelse og jordbruksområder i østre og nedre del. 
 
Stangelandsåna har én sidebekk av betydning. Denne har sitt utspring i myrer mellom Storesåt og 
Høgåsen, og renner inn i hovedelven ved Storeløken, 1,5 km oppstrøms utløpet til sjø (figur 7.1 og 
tabell 7.1). 
 
Tabell 7.1. Vassdragsbeskrivelse av Stangelandsåna og sidebekken som renner inn fra sør. Feltareal 
og middelvannføring er hentet fra http://nevina.nve.no/. Se figur 7.3-7.5 for kart. 
Vassdragsdel Nedbørfelt 

(km2) 
Høyeste punkt 

(moh.) 
Middel-

vannføring (l/s) 
Anadrom 

lengde (m) 
Anadromt 
areal (m²) 

Stangelandsåna 4,5 88 179 3000 5006 
Sidebekk 1,5 88 61 1850 1859 
 

 
Figur 7.1. Oversiktskart over Stangelandsåna med sidebekken som renner inn fra sør. 
 
INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

HYDROLOGISKE INNGREP 

Så vidt oss bekjent er det ikke vannuttak eller reguleringer i vassdraget. Hydrologisk status er derfor 
vurdert å være svært god. 
 

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

Det er ingen vandringshindre av betydning i Stangelandsåna eller sidebekken. Begge vassdragsdelene 
er derfor kartlagt opp til et punkt der de ble vurdert som for små til å ha potensiale for 
sjøørretproduksjon. 
 
Stangelandsåna 

Det er bygget to små terskler (figur 7.2C og 7.3) ca. 650 m oppstrøms utløpet, i segment 8, men 
voksen fisk vil ikke ha nevneverdige problemer med å forsere disse. Tersklene kan imidlertid 
forhindre at ungfisk kan vandrer oppover i elven. 
 
Stangelandsåna er lagt i rør/kulvert totalt syv steder (figur 7.3-7.5), men fem av disse er korte og 
uproblematiske for fisk å ta seg gjennom. Under hovedveien nederst er det to rør på ca. 17 og 23 m, 
hvorav det lengste og nederste er noe bratt, men likevel ikke nok til at det vil hindre gytefiskens 
oppvandring på normal vannføring (figur 7.2A og B). 
 
A) Rør under hovedvei 

 

B) Rør like oppstrøms hovedvei 

 
C) Terskel i segment 8 

 

D) Rør i segment 15 

 
Figur 7.2. A) Det er noe stritt i røret under Austre Karmøyveg, men gytefisk vandrer likevel lett 
gjennom på de fleste vannføringer. B) Røret like oppstrøms Austre Karmøyveg er eksemplarisk 
utformet; nedsenket slik at fisk kan ta seg frem uten å hoppe, med lav helning og naturlig substrat i 
bunn. C) Denne terskelen hindrer ikke gytefiskens oppvandring nevneverdig, men småfisk kan ha 
problemer. D) Rørene ved Liarlund kan passeres av både parr og voksen fisk. Ulempen er at de er 
plassert midt i et velegnet gyteområde. 
 
Sidebekk 

Sidebekken er lagt i rør tre steder (figur 7.3 og 7.5). Rørene er korte og ikke til hinder for gytefiskens 
vandring. 
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Figur 7.3. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre, elektrofiskestasjoner og 
nummererte elvesegmenter i nedre del av Stangelandsåna og sidebekken fra sør. Elvesegmentenes 
habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 7.3 for detaljer om hvert segment. 
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Figur 7.4. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre, elektrofiskestasjoner og 
nummererte elvesegmenter i øvre del av Stangelandsåna. Se tabell 7.3 for detaljer om hvert segment. 
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Figur 7.5. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre, elektrofiskestasjoner og 
nummererte segmenter i øvre del av sidebekken til Stangelandsåna. Se tabell 7.3 for detaljer om hvert 
segment. 
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MORFOLOGISKE INNGREP 

Stangelandsåna 

Nederst mot sjøen er det ikke gjort nevneverdige inngrep i Stangelandsåna, bortsett fra at 
kantvegetasjonen er beitet ned i segment 1 (figur 7.3). I segment 3 er elven imidlertid utrettet og 
kanalisert i en 55 m lang betongrenne, som er uegnet som fiskehabitat (figur 7.6A). Fra hovedveien til 
Stemmen (drøyt 600 m) er elven sannsynligvis utrettet, men bankene ser ikke ut til å være forbygd 
hele veien (figur 7.3 og 7.6B). Kantvegetasjonen er stort sett helt eller delvis fjernet langs samme 
strekning. I segment 8 er det bygget to små terskler; disse er ikke til nevneverdig hinder for voksen 
fisk, men kan forhindre småfisk fra å spre seg fritt oppover elven. Det er også enkelte mindre terskler 
som ikke er til hinder for fiskens vandring; disse er ikke vist på kart. 
 
Mellom Stemmen og Storestemmen (segment 13 til 17) renner Stangelandsåna stort sett sakte 
gjennom myr og skog, og bekken er gjengrodd av vannplanter i områder der kantvegetasjon mangler 
(segment 13, 14 og 16). Langs deler av disse strekningene er kantvegetasjon imidlertid naturlig 
fraværende fordi elven renner gjennom myr. Midt i segment 16 er elven utrettet over en 110 m lang 
strekning (figur 7.4 og 7.6C), og kantvegetasjonen er fjernet. Det er sannsynlig at dette i 
naturtilstanden var et myrområde, der elven ikke var godt egnet som fiskehabitat. 
 
A) Betongrenne nedstrøms hovedveien 

 

B) Utretting i nedre del av Stangelandsåna 

 
C) Utretting i øvre del av Stangelandsåna 

 

D) Gjengroing i øvre del av Stangelandsåna 

 
Figur 7.6. A) Nedstrøms hovedveien er Stangelandsåna sikret med betongkanter. B) Mellom 
hovedveien og Stemmen er Stangelandsåna utrettet. På bildet er høyre elvebredd sikret med steinmur, 
mens venstre bredd ikke ser ut til å være erosjonssikret. C) Også i deler av segment 16 er 
Stangelandsåna utrettet. Kantvegetasjonen er fjernet, og elven overgrodd av vannplanter. D) 
Eksempel på vannvegetasjon i gjengrodd parti av Stangelandsåna. 
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Nedre del av nedbørfeltet er preget av jordbruk og bebyggelse, mens øvre deler er mindre påvirket av 
inngrep. Det er også en del granplantefelt, som gjør at feltets morfologiske status havner i kategorien 
«dårlig tilstand» (tabell 7.2). 
 
Totalt er en fjerdedel av elven utrettet eller lukket, en fjerdedel av bankene er forbygd, ca. en fjerdedel 
av kantvegetasjonen er fjernet, og det er gjort inngrep i mer enn 40 % av nedbørfeltet (tabell 7.2). Det 
ble kun registrert små inngrep i elvebunnen i form av rør og en håndfull små terskler, men det er 
sannsynlig at det ble fjernet en del stein fra elveløpet i forbindelse med utretting. Morfologisk tilstand 
er vurdert å være dårlig, med inngrep i nedbørfeltet som utslagsgivende faktor. 
 
Sidebekk 

I sidebekken ble det ikke registrert tydelige forbygninger, men 250-300 m av bekken er utrettet 
(segment S8 i figur 7.5). Kantvegetasjonen er fjernet langs ca. 22 % av bekken; i hovedsak i 
jordbruksområdene langs segment S9 og S10. Foruten tre korte rør ble det ikke registrert inngrep i 
elvebunnen. Rundt 17 % av nedbørfeltet består av jordbruksarealer og spredt bebyggelse, men en del 
granplantefelt gjør at feltets morfologiske tilstand trekkes ned til «moderat» (jf. tabell 7.2). 
 
Tabell 7.2. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Stangelandsåna og sidebekken i % av 
elvelengden, og samlet morfologisk status i henhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elv Lengde 
(m) 

Utretting/ 
bekkelukking Bunnen Bankene Kant- 

vegetasjon 
Nedbør- 

feltet 
Morfol. 
status 

Stangelandsåna 3000 10-40 ≤ 10 20-50 20-40 40-60 Dårlig 
Sidebekk 1850 10-40 ≤ 10 0-5 20-40 20-40 Moderat 
 

HABITATFORHOLD 

Stangelandsåna 

Habitatforholdene i de nederste 800 m av Stangelandsåna varierer mye med graden av menneskelige 
inngrep. Det er flotte oppvekstforhold på de nederste 170 meterne, men i betongrennen like nedstrøms 
hovedveien er det dårlige vilkår for fisk i alle livsstadier (figur 7.6A). Mellom hovedveien og 
Stemmen er det store gyteområder, men lite skjul for ung og voksen fisk. Dette skyldes at utretting har 
gjort elven snorrett, med homogent substrat, slette elvebredder og mange steder jevnt høy 
vannhastighet (figur 7.7A). Manglende kantvegetasjon reduserer også mengden skjul for fisk, og gir 
økt gjengroing fordi det er lite skygge over elven. Overhengende vegetasjon i feltsjiktet (gress og 
busker) gir skjul langs land en del steder (figur 7.7B). 
 
Mellom Stemmen og Liarlund renner elven sakte og uberørt, noen steder i åpent myrlandskap, og et 
stykke gjennom tett granskog. Det er ingen egnede gyteområder, med unntak av noen små 
grusforekomster ved Storeløken. Elvebunnen er preget av finsubstrat med lite skjul, som er naturlig 
når vannhastighetene er såpass lave. I åpent lende er elven gjengrodd av tusenblad og andre 
vannplanter, men i granskog er det lite eller ingen vannvegetasjon. 
 
Ved grusveien i Liarlund er det et lite, men velegnet gyteområde (segment 15), og dette var det øverste 
gyteområdet som ble registrert i elven. Lenger oppe (segment 16) renner elven sakte gjennom myr, og 
er stort sett helt gjengrodd av vannplanter. I den utrettede delen midt i segment 16 er vannhastigheten 
noe høyere, men på grunn av manglende kantvegetasjon er elven også her gjengrodd. Øverst mot 
Storestemmen er elven brattere, men såpass liten at den ikke har nevneverdig potensiale som habitat 
for anadrom fisk. I gjennomsnitt er habitatforholdene i Stangelandsåna i kategorien «moderat» (tabell 
7.3). 
 
 
 



 

Rådgivende Biologer AS 50 Rapport 3000 

A) Utrettet del av Stangelandsåna 

 

B) Gyteområde under overhengende vegetasjon 

 
Figur 7.7. A) Mellom hovedveien og Stemmen er habitatet i Stangelandsåna homogent, med lite skjul. 
B) Enkelte steder mellom hovedveien og Stemmen er det rester av kantvegetasjon. På bildet et 
eksempel på at dette gir skjul for fisk ved et gyteområde. 
 
Sidebekk 

Omtrent to tredeler av sidebekken er sakteflytende rennepartier, mange steder med tett 
vannvegetasjon, som dermed fremstår som rene transportetapper for fisk (figur 7.5 og 7.8A, tabell 
7.3). De mindre gjengrodde rennepartiene kan være brukbare oppvekstområder, men egner seg dårlig 
til gyting. Det er også flere strykstrekninger med egnede gyteforhold, og spesielt segment S10 har 
svært gode gyteforhold (figur 7.8B). Det er gunstig at dette lange partiet med gode gyteforhold ligger 
såpass langt oppe i bekken, da ungfisk klekket her kan spre seg nedover og bruke hele bekken som 
oppvekstområde. Oppstrøms segment 10 er det noe gytemuligheter i et lite skogholt, men ovenfor 
dette er bekken ikke mye mer enn et myrsig, uten potensiale som habitat for anadrom fisk. I 
gjennomsnitt er habitatforholdene i sidebekken i kategorien «god» (tabell 7.3). 
 
A) Renneparti i sidebekken 

 

B) Gyteområde i sidebekken 

 
Figur 7.8. A) Omtrent to tredeler av kartlagt strekning i sidebekken ble karakterisert som renne 
(sakteflytende). Renne-partier uten kantvegetasjon er gjengrodd av gress og vannplanter, som på 
bildet. B) Segment S10, en drøy kilometer opp i sidebekken, har gode gyteforhold, men mangler 
kantvegetasjon. 
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Tabell 7.3. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i 
Stangelandsåna og sidebekken. Segmentene er avmerket i figur 7.3-7.5. 

Vassdragsdel Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 
Stangelandsåna 1 Stryk 4 4 1 9 god 478 
 2 Stryk 4 4 4 12 svært god 145 
 3 Renne 1 2 3 6 dårlig 122 
 4 Kulvert 1 2 1 4 svært dårlig 102 
 5 Gyteområde 4 2 2 8 moderat 204 
 6 Stryk 3 4 2 9 god 187 
 7 Gyteområde 4 3 2 9 god 282 
 8 Stryk 2 2 2 6 dårlig 187 
 9 Stryk 3 3 2 8 moderat 77 
 10 Renne 3 2 1 6 dårlig 210 
 11 Stryk 2 3 1 6 dårlig 67 
 12 Gyteområde 4 2 3 9 god 152 
 13 Renne 4 2 3 9 god 812 
 14 Renne 4 1 4 9 god 765 
 15 Gyteområde 4 3 2 9 god 105 
 16 Renne 4 1 1 6 dårlig 1066 
 17 Stryk 4 3 1 8 moderat 45 
 Totalt  3,7 2,1 2,2 7,9 moderat 5006 

Sidebekk S1 Renne 4 2 4 10 god 76 
 S2 Stryk 4 4 4 12 svært god 183 
 S3 Renne 4 3 3 10 god 165 
 S4 Renne 4 1 1 6 dårlig 91 
 S5 Renne 4 4 2 10 god 116 
 S6 Renne 4 1 3 8 moderat 147 
 S7 Stryk 4 4 4 12 svært god 69 
 S8 Renne 4 3 3 10 god 299 
 S9 Renne 4 2 1 7 moderat 80 
 S10 Stryk 4 4 1 9 god 450 
 S11 Stryk 4 3 4 11 svært god 32 
 S12 Renne 4 3 4 11 svært god 30 
 S13 Renne 3 1 4 8 moderat 121 
 S14 Renne 4 1 2 7 moderat 213 
 Totalt  3,9 2,8 2,5 9,2 god 1859 

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført på tre stasjoner i Stangelandsåna (stasjon 1-3; figur 7.3) og én stasjon i 
sidebekken (stasjon 4; figur 7.5). Habitatkvaliteten ble vurdert å være «velegnet» på samtlige 
stasjoner (jf. DV 2018). Se vedlegg 1 for vannføring, vanntemperatur og ledningsevne under 
elektrofisket. Lengdefordeling for fangsten er presentert i figur 7.9. 
 
Stangelandsåna 

På den nederste stasjonen (stasjon 1, 81 m²) ble det fanget 20 ørret, hvorav 9 årsyngel og 11 eldre 
individer. Dette ga en estimert tetthet på henholdsvis 28 og 23 individer per 100 m² for disse to 
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gruppene, tilsvarende moderat økologisk tilstand (DV 2018). I tillegg ble det fanget to ål. 
 
På nest nederste stasjon, litt oppstrøms hovedveien (stasjon 2, 70 m²), ble det fanget 27 ørret og 2 laks, 
hvorav henholdsvis 17 og 0 årsyngel. Dette ga en estimert tetthet på 84 ørret og 5 laks per 100 m², som 
tilsvarer svært god økologisk tilstand (DV 2018). I tillegg ble det fanget én ål. 
 
På øverste stasjon, ved Storeløken (stasjon 3, 62 m²), ble det fanget 20 ørret og 2 laks, hvorav 
henholdsvis 6 og 0 årsyngel. Dette ga en estimert tetthet på 62 ørret og 5 laks per 100 m², som tilsvarer 
god økologisk tilstand (DV 2018). I tillegg ble det fanget tre ål. 
 
Sidebekk 

På stasjon 4 (64 m²), 1,2 km opp i sidebekken, ble det fanget 29 ørret og 1 laks, hvorav henholdsvis 17 
og 0 årsyngel. Dette ga en estimert tetthet på 98 ørret og 3 laks per 100 m², som tilsvarer svært god 
økologisk tilstand (DV 2018). En fisk på 12 cm, vist som ørret i figur 7.9, var sannsynligvis en hybrid 
mellom ørret og laks. Det ble ikke fanget andre fiskearter. 
 
Gjennomsnittlig tetthet for alle fire stasjoner i vassdraget tilsvarer god økologisk tilstand, og 
konklusjonen blir den samme om man kun inkluderer de tre stasjonene i hovedelven. 
 

 
Figur 7.9. Lengdefordeling for laks og ørret fanget på stasjoner i Stangelandsåna (stasjon 1-3) og 
sidebekken (stasjon 4) 21. september 2019. Stasjonene er avmerket på kart i figur 7.3 og 7.5. Det ble 
ikke registrert laks på stasjon 1. 
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Figur 7.10. To laksunger på 13 og 14 cm, fanget på stasjon 3 i Stangelandsåna. 
 
FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Det er store gyteområder i Stangelandsåna fra sjøen til Stemmen, men mye av denne strekningen er 
homogen både i morfologi og substratsammensetning, og mangler derfor skjul for ungfisk. Videre 
oppover mot Storestemmen er det mye skjul i vannplanter, men bekken er sakteflytende og gjengrodd, 
med få og små gyteområder. 
 
I sidebekken er det flere strekninger med gode gyteforhold, men variable oppvekstforhold ettersom 
mye kantvegetasjon er fjernet, og deler av bekken er gjengrodd. 
 

TILTAK 

Tiltak i Stangelandsåna bør i hovedsak innrettes for å øke skjulforekomst mellom hovedveien og 
Stemmen, og for å lage flere gyteområder lengst mulig oppe i elven. I sidebekken foreslås det kun 
tiltak for å redusere gjengroing og bedre oppvekstforholdene. 
 
Tiltak nedstrøms hovedveien 

Det foreslås å fjerne betongforbygningene i segment 3. Tiltaket er relativt dyrt, men ettersom det er 
tendens til utglidning av noen av betongelementene kan det uansett bli nødvendig å utbedre dette 
sikringstiltaket. I så fall foreslår vi at erosjonssikring utformes som heterogen steinsetting eller 
eventuelt godt tilbaketrukket steinmur med hulrom mellom steinene. Utlegg av steingrupper kan også 
gi mer skjul på denne strekningen, og ved utbedring av forbygningene er det potensiale til å etablere et 
gyteområde. 
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Tiltak mellom hovedveien og Stemmen 

I segment 5 til 12 (figur 7.3) anbefales det i utgangspunktet å gjenslynge elven for å skape et mer 
dynamisk og variert elvemiljø med stryk, kulper, rennepartier og gyteområder. En slik restaurering er 
kostbar, og vil føre til at elven krever noe mer plass i de tilstøtende jordbruksarealene. Et alternativ er 
å gjøre habitattiltak i elveløpet slik det ligger i dag. Et enkelt og effektivt habitattiltak er utlegg av 
stein med diameter 20-50 cm, både langs land og midt i elven, for å skape hulrom og variasjon i 
vannhastighet, dyp og sedimentsammensetning. Stein bør ikke legges ut som rene terskler, men heller 
i hauger, røyser og langsgående steinrygger. Det er ikke behov for å tilføre gytegrus i dette området. 
 
Uavhengig av om elven gjenslynges eller om det legges ut steingrupper, bør kantvegetasjonen langs 
denne elvedelen reetableres i størst mulig grad. Dette kan øke skjulforekomst, redusere gjengroing, 
redusere tilsig av finstoff og gjødsel, og fungere som en naturlig erosjonssikring. 
 
Deler av elvebreddene mellom hovedveien og Stemmen ser ikke ut til å være erosjonssikret (figur 
7.11). Det er mulig at usikrede partier på sikt vil være sårbare for erosjon og utvasking av finstoff, og 
problemet kan kanskje øke i omfang som følge av steinutlegg. Dersom det blir behov for sikring av 
breddene anbefales det å benytte heterogen steinsetting, der steinene trekkes lengst mulig ut mot 
sidene for å gi elven plass. Planting av trær mellom steinene vil på sikt gi naturlig sikring av elvens 
bredder. 
 
Det anbefales å rive eller utbedre den ene terskelen i segment 8 (avbildet i figur 7.2C) for å lette 
vandringsforholdene for små fisk. 
 

 
Figur 7.11. Eksempel på homogent elveparti i Stangelandsåna, mellom hovedveien og Stemmen. Det 
anbefales å legge ut steingrupper for å øke forekomst av skjul og gi mer variert habitat. Samtidig bør 
det vurderes å sikre elvebredden mot erosjon ved hjelp av heterogen steinsetting. 
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Tiltak mellom Stemmen og Storestemmen 

Det er gunstig å etablere gyteområder lengst mulig oppe i vassdraget, for å ta i bruk mer av arealet 
som oppvekstområder. Vi foreslår at man forsøker å lage gytehabitat følgende steder: 
 

1. Like nedstrøms kulverten ved elfiske-stasjon 3 (se figur 7.3). Her er det allerede et lite brekk 
med en del gytegrus. Gyteforholdene kan forbedres ved å fjerne vannplanter og lage skygge 
ved planting/utlegging av et par trær. 

2. Litt lenger oppe er det bygd to terskler av løs stein. Ved terskelen i figur 7.12A er det gunstig 
vannhastighet for gyting, men vannplanter og eventuelt finsediment må fjernes og det bør 
plantes/legges ut trær for å skape skygge og skjul. Utlegg av 2-3 m³ gytegrus og enkelte større 
steiner kan gi gode gyteforhold. Terskelen i figur 7.12B bør åpnes på midten, og deretter kan 
man legge ut 2-3 m³ gytegrus i et belte som strekker seg både oppstrøms og nedstrøms 
terskelen. 

3. I utrettet del av segment 16 er vannhastigheten høyere enn ellers i øvre del av Stangelandsåna. 
Dersom man her fjerner vannplanter og legger ut litt grov stein, kan man trolig skape noen 
små brekk og strømpartier som egner seg for utlegg av gytegrus. Uten etablering av 
kantvegetasjon eller annet som gir skygge vil imidlertid disse gytebankene raskt bli gjengrodd. 

 
A) Gjengrodd, potensielt gyteområde 

 

B) Terskel mellom Stemmen og Storeløken 

 
Figur 7.12. På disse to stedene, mellom Stemmen og Storeløken, foreslås det å forsøke å etablere små 
gyteområder. A) Her er strømhastigheten gunstig for gyting, men substratet er mudrete og overgrodd. 
Vannplanter bør fjernes. Deretter kan det legges ut gytegrus (2-3 m³) og enkelte større steiner. Det bør 
plantes trær eller på annen måte skapes skygge over gyteområdet for å forhindre gjengroing. B) 
Denne lille terskelen bør åpnes på midten for å skape jevnere strømhastighet. Deretter kan 1-2 m³ 
gytegrus spres like oppstrøms og nedstrøms terskelen. 
 
Tiltak i sidebekken 

Det foreslås å reetablere kantvegetasjon langs segment S10, hvor det er store og velegnede 
gyteområder (se figur 7.5 og 7.8B). Tett kantvegetasjon kunne her gitt mer skjul for både gytefisk og 
ungfisk, og samtidig sikret elvebreddene mot erosjon. Passiv gjengroing vil trolig ha brukbar effekt 
etter få år, men krever at beitedyr holdes borte fra kantsonen, eksempelvis med et gjerde. Ellers 
anbefales det å reetablere kantvegetasjon langs rennepartier som segment S4 og S9, for å redusere 
forekomst av vannplanter. 
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Tabell 7.4. Liste over foreslåtte tiltak i Stangelandsåna og sidebekken i prioritert rekkefølge, med 
estimert kostnad, effekt på ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til 
vannforskriften (VF). Se figur 7.3-7.5 for plassering av tiltak. Effekt på ungfisk gjelder for vassdraget 
som helhet. Kostnader og effekter avhenger av omfang av tiltakene. 
Nr. Lokalisering Tiltak Kostnad 

(x 1000 kr) 
Effekt 

ungfisk (%) 
Effekt VF 

1. Segment 5-12 Steinutlegg 15-30 15-30 Ingen 
2. Segment 13 og 16 Etablere 4 gyteområder 10-20 10-20 Ingen 
3. Segment 5-12 Reetablere kantvegetasjon 0* 2-10 Ingen 
4. Segment S4, S9, S10 Reetablere kantvegetasjon 0* 2-5 Ingen 
5. Segment 3 Fjerne betongforbygning 20-50 2-10 Ingen 
6. Segment 8 Rive/utbedre terskel 5-10 0-5 Ingen 
*Kostnad avhenger av metode. Passiv gjengroing er gratis, men har en kostnad om det må settes opp 
gjerder for å unngå nedbeiting. Aktiv gjenplanting er også et alternativ. 
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8. MELSTOKKEBEKKEN 

Melstokkebekken renner ut i sjøen ved Melstokke på østsiden av Karmøy (figur 1.1). Nedbørfeltet er 
3,4 km², med en gjennomsnittlig vannføring på 140 l/s (tabell 8.1, http://nevina.nve.no/). Nedbørfeltet 
har to relativt store innsjøer; Oskreivatnet (0,14 km², 63 moh.) og Melstokkevatnet (0,23 km², 63 
moh.). Feltet består ellers av mye bart fjell, myr og beitemark, noe skog i nordre del og mer jordbruk 
og spredt bebyggelse i østre og nedre del. 
 
Tabell 8.1. Vassdragsbeskrivelse av Melstokkebekken. Feltareal og middelvannføring er hentet fra 
http://nevina.nve.no/. Se figur 8.1 for kart. 
Vassdragsdel Nedbørfelt 

(km2) 
Høyeste punkt 

(moh.) 
Middel-

vannføring (l/s) 
Anadrom 

lengde (m) 
Anadromt 
areal (m²) 

Melstokkebekken 3,4 122 140 90 170 
 
INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

HYDROLOGISKE INNGREP 

Melstokkevatnet er en av mange drikkevannskilder på Karmøy. Innsjøen er regulert og kan tappes ned 
med inntil 180 cm (Knut Leirvåg, Karmøy kommune, pers. medd.). Vi har ikke opplysninger om en 
eventuell minstevannføring, og antar her at øvre del av Melstokkebekken kan tørrlegges som følge av 
reguleringen. Restfeltet nedstrøms Melstokkevatnet er på 1,7 km², noe som sikrer at anadrom del av 
Melstokkebekken aldri vil gå tørr, selv om vannføringen stort sett vil være redusert, og i perioder 
trolig svært lav. Noe negativ effekt på fiskeproduksjonen kan ikke utelukkes, og hydrologisk status er 
derfor vurdert å være «moderat». 
 

 
Figur 8.1. Oversikt over fysiske inngrep og habitatkvalitet i Melstokkebekken. Habitatkvalitet er vist 
med farger. Se tabell 8.3 for detaljer. 

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

Helt nederst sprer Melstokkebekken seg ut i en vifte over en rullesteinsstrand (figur 8.2A). Vannet 
samles ikke i noe tydelig løp, og oppvandring er derfor svært krevende, men trolig mulig på flo og 
middels til høy vannføring. 
 
Knappe 100 m opp i bekken ligger en liten mølle. Bekken renner forbi Møllen på sørsiden, der fisk må 
gjøre et høyt hopp og deretter forsere et ca. 6 m langt og meget stritt parti over berg (figur 8.2B). 
Dette er et absolutt, naturlig vandringshinder, og var det sannsynligvis også før møllen ble bygget. For 
eksempel kan det tenkes at det tidligere var lettere å vandre i det lille løpet som nå renner under selve 
bygningen, men i dag stoppes fisk der av skovlen og andre konstruksjoner. 
 
A) Utløp til sjø 

 

B) Møllen ved vandringshinderet 

 
C) Foss i sideløp langs vannrennen til møllen 

 

D) Foss like oppstrøms møllen 

 
Figur 8.2. A) Det er vanskelig å vandre opp i Melstokkebekken fra sjøen. Partiet på bildet er et 
naturlig, temporært vandringshinder. B) Fossestryket ved møllen er vurdert å være endelig 
vandringshinder. C) Hvis fisk tar seg forbi selve møllen, må de forsere denne fossen i et sideløp. D) 
Oppstrøms møllen er det en ny foss, hvor det er vanskelig for fisk å ta sats. 
 
Om enkelte fisk klarer å vandre forbi stryket langs møllen møter de ytterligere to vanskelige hindre. 
Først må de finne veien gjennom et nordlig løp på siden av vannrennen som leder vann inn i møllen. 
Øverst i dette sideløpet er det en ca. 1,5 m høy foss som sannsynligvis vil stoppe mange oppvandrende 
fisk (figur 8.2C). Ovenfor dette er det en ny foss, ca. 1,2 m høy, hvor det er stritt og vanskelig å ta sats 
fra kulpen under (figur 8.2D). Det er sannsynligvis mulig for enkelte sjøørret å passere hvert enkelt av 
disse hindrene, men med tre så vanskelige vandringshindre like etter hverandre virker det usannsynlig 
at sjøørret klarer å vandre videre opp i Melstokkebekken. Området ved møllen er derfor vurdert å være 
endelig vandringshinder. Vandringsforholdene er endret av møllen og tilhørende konstruksjoner, men 
det vurderes som sannsynlig at dette området også i naturtilstanden var et vandringshinder for sjøørret. 
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MORFOLOGISKE INNGREP 

Det er en kort forbygning i stein langs nordre bredd 20 m opp fra sjøen. Bortsett fra dette, og 
konstruksjoner i forbindelse med møllen, ble det ikke registrert morfologiske inngrep i selve 
Melstokkebekken. 
 
I nedre del av nedbørfeltet er det en del jorder og beitemark, men dette utgjør mindre enn 10 % av det 
totale feltet. Det har sannsynligvis også vært en del beiting som har redusert mengden skog i øvrige 
deler av nedbørfeltet, men dette er vanskelig å tallfeste. Det er noen områder med granplantefelt, og 
status er derfor trukket ned til kategori «god» (10-20 % inngrep). Samlet morfologisk status for 
kartlagt del av Melstokkebekken er «god» (tabell 8.2). 
 
Tabell 8.2. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Melstokkebekken i % av elvelengden, og samlet 
morfologisk status i henhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elv Lengde 
(m) 

Utretting/ 
bekkelukking Bunnen Bankene Kant- 

vegetasjon 
Nedbør- 

feltet 
Morfol. 
status 

Melstokkebekken 90 0 0 5-20 ≤ 10 10-20 God 
 

HABITATFORHOLD 

Melstokkebekken er relativt bratt helt opp til vandringshinderet. Det er godt med skjul i substratet, og 
mye overhengende kantvegetasjon (figur 8.3). Anadrom del av bekken er derfor godt egnet som 
oppvekstområde. Det er ingen utpregede gyteområder, men enkelte små flekker med gytegrus gjør at 
noe sjøørret sannsynligvis vil gyte her. Ettersom anadrom del av bekken er kort og noe stri blir 
potensialet for fiskeproduksjon likevel beskjedent. 
 

 
Figur 8.3. Anadrom del av Melstokkebekken er kort og stri. Det er gode oppvekstforhold, men 
begrenset med gytemuligheter. En gammel forbygning langs nordre bredd er synlig på bildet. 
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Tabell 8.3. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for Melstokkebekken. Hele 
anadrom del av bekken ble vurdert som ett segment (se figur 8.1). 

Vassdrag Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 
Melstokkebekken 1 Stryk 4 4 4 12 Svært god 170 
 

UNGFISKPRODUKSJON 

Det ble ikke utført elektrofiske i anadrom del av Melstokkebekken. Det skal tidligere ha blitt fanget 
bra med ørret ved elektrofiske lenger oppe i bekken (Per Kristian Håland, Karmøy Jeger- Fisker- og 
Naturvernforening, pers. medd.). Dette tyder på at det er en bestand av stasjonær ørret i bekken, og i 
tillegg kan det kanskje vandre noe fisk ned fra Melstokkevatnet. 
 
FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

På den korte anadrome strekningen er det ingen åpenbare habitatflaskehalser. Dersom sjøørret kunne 
vandret forbi møllen ville anadromt areal blitt mangedoblet, og produksjonen av sjøørretsmolt 
sannsynligvis økt tilsvarende. 
 
TILTAK 

Det eneste aktuelle tiltaket for sjøørret i Melstokkebekken er å legge til rette for at sjøørret kan vandre 
forbi fossene ved møllen. Dette vil imidlertid være dyrt og teknisk krevende, og vil omfatte 1) bygging 
av trapp enten sør for møllen eller under møllebygningen, 2) flytting av stein øverst i fossen i sideløpet 
langs vannrennen (figur 8.2C) og 3) tiltak for å gjøre det lettere å ta sats i fossen oppstrøms møllen 
(figur 8.2D). Ettersom det er sannsynlig at dette partiet var et endelig vandringshinder også før møllen 
ble bygget, foreslår vi i utgangspunktet ikke å utføre disse tiltakene. 
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9. KVEDNABEKKEN 

Kvednabekken renner ut i Skudenesfjorden ved Bekkjarvika i Karmøy kommune (figur 1.1). 
Nedbørfeltet er 3,4 km² (tabell 9.1), og har en gjennomsnittlig vannføring på 130 l/s 
(http://nevina.nve.no/). Vassdraget har sitt utspring fra områder som ligger opp til 87 moh. Det er én 
stor innsjø i nedbørfeltet, Dalsvatnet 47 moh. (0,08 km2), ellers består feltet mest av landbruksareal, 
myr, en del skog, og spredt bebyggelse. 
 
Tabell 9.1. Vassdragsbeskrivelse for Kvednabekken. Feltareal og middelvannføring er hentet fra 
http://nevina.nve.no/. Se figur 9.3-9.6 for kart. 
Vassdragsdel Nedbørfelt 

(km2) 
Høyeste punkt 

(moh.) 
Middel-

vannføring (l/s) 
Anadrom 

lengde (m) 
Anadromt 
areal (m²) 

Hovedløpet 3,4 87 130 3020 4193 
 
Hovedløpet i Kvednabekken renner ned fra Dalsvatnet i nord (figur 9.2). Langs bekkestrekningen 
kommer det inn flere små sidebekker, men disse ble ikke kartlagt i denne undersøkelsen. 
 
INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

HYDROLOGISKE INNGREP  

Sommeren 1959 ble det bygget en dam i utløpet til Dalsvatnet, i øvre del av nedbørfeltet (figur 9.1). 
Formålet var å heve vannstanden med omtrent en halvmeter, samt å tynne ørretbestanden i innsjøen 
ved å hindre fisk som gytte i Kvednabekken fra å vandre tilbake til innsjøen (Kvilhaugsvik 2006). 
Demningen gir jevnere vannføring i bekken enn i naturtilstanden, ved å holde tilbake vann etter 
nedbørsperioder. Dette reduserer lengden på perioder med svært lav vannføring, som kan være positivt 
for fisk. Samtidig vil det redusere flomtoppene, som kan medføre redusert utspyling av finstoff og 
mindre rensing av gjenklogget substrat. Hydrologisk status er derfor vurdert som moderat. 
 

 
Figur 9.1. Demning i utløpet til Dalsvatnet. 

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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Figur 9.2. Oversiktskart for Kvednabekken. 
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VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

I nedre del av bekken er det tre temporære vandringshindre som ligger tett etter hverandre i segment 2 
(se figur 9.4). De to første av disse hindrene er passerbare på de fleste vannføringer, mens det øverste 
hinderet er passerbart ved enkelte vannføringer da det er ganske stritt her. Under Austre Karmøyveg er 
bekken lukket i to ca. 50 m lange rør (segment 7 i figur 9.4), som er utformet som en steinkulvert i 
den ene enden (figur 9.3A). Rørene har slak helling og er passerbar for fisk. I midtre del er bekken 
(segment 15 i figur 9.6) lukket i et lite rør som er passerbart for fisk (figur 9.3B). Videre opp i midtre 
del er bekken lukket i to parallelle rør (segment 16 i figur 9.6), der kun det ene røret er passerbart for 
fisk (figur 9.3C). Nedstrøms rørene er det en 30 cm dyp kulp, og det er ca. 30 cm fra vannspeil og opp 
til røret ved lav vannføring. Det lekker også vann innimellom rørene hvor fisk trolig også kan passere. 
Demningen i utløpet til Dalsvatnet består av store steinblokker og er svært vanskelig å passere (figur 
9.1) Per i dag er det kun to steder der fisk kan komme seg opp ved gunstig vannføring; i et sideløp og 
på midten av demningen der vann sildrer igjennom blokksteinene.  
 
MORFOLOGISKE INNGREP 

Langs de nederste 100 meterne er bankene stort sett erosjonssikret med steinmur. Det er usikkert om 
bekkeløpet er noe utrettet i nederste del, men lenger opp i vassdraget i jordbrukslandskapet (segment 
4, 9 og 15 i figur 9.4-9.6) er bekken tydelig utrettet flere steder. De tidligste flyfotoene over 
vassdraget er fra 1964, da bekken allerede var utrettet. Kantvegetasjonen er fjernet på store deler av 
strekningen. I myrheilandskapet, helt øverst i bekken (segment 26-32), er det naturlig lite 
overhengende vegetasjon. Drøyt 1 km² av nedbørfeltet er dyrket mark, beitemark og spredt 
bebyggelse. 
 
A) Rør inni kulvert i segment 7 

 

B) Rør i segment 15 

 
C) To rør i segment 16 

 

 
 

 

Figur 9.3. A) Bekken er lagt i to lange rør i 
segment 7. B) Lite rør i segment 15 som er 
passerbart for fisk, men gjerdet foran røret 
kan gjerne renskes. C) Det ene røret er 
passerbart for fisk.  
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Figur 9.4. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre, elektrofiskestasjoner og 
nummererte elvesegmenter i nedre del av Kvednabekken. Se tabell 9.3 for detaljer om hvert segment. 
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Figur 9.5. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre, elektrofiskestasjoner og 
nummererte elvesegmenter i nest nederste del av Kvednabekken. Se tabell 9.3 for detaljer om hvert 
segment. 
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Figur 9.6. Oversikt over fysiske inngrep og nummererte elvesegmenter i nest øverste del av 
Kvednabekken. Se tabell 9.3 for detaljer om hvert segment. 
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 Figur 9.7. Oversikt over fysiske inngrep og nummererte elvesegmenter i øvre del av Kvednabekken. 
Se tabell 9.3 for detaljer om hvert segment.  
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Totalt er ca. 3 % av Kvednabekken lukket i rør, og i tillegg er ca. en tredel av total elvestrekning 
utrettet. Kantvegetasjonen er fjernet langs ca. 84 % av breddene, minst en tredel av bankene er 
erosjonssikret, og det er gjort inngrep i ca. 31 % av nedbørfeltet (tabell 9.2). Det ble ikke registrert 
inngrep i bunnen utover bekkelukkinger. 
 
Tabell 9.2. Fysiske inngrep med økologisk betydning i ulike deler av vassdraget i % av elvelengden, 
og samlet morfologisk status i henhold til vannforskriften (DV 2009). 
Lengde 

(m) 
Utretting/ 

bekkelukking 
Bunnen Bankene Kant-

vegetasjon 
Nedbør-

feltet 
Morfologisk 

status 
3020  10-40 ≤ 10% 20-50 >60 20-40 Svært dårlig 

 

HABITATFORHOLD 

I nedre del av Kvednabekken består substratet av stor stein og småstein. Oppstrøms skogholtet i 
segment 3 er det et område med gytegrus (figur 9.8A), men her er det også mye finsediment av leire 
og silt. Deretter går bekken over i en renne med mye vannplanter, men like nedstrøms Austre 
Karmøyveg er det et fint gyteområde. Oppstrøms Austre Karmøyveg varierer habitatet mellom renner 
og områder med gytegrus, der substratet var dekket av vannplanter flere steder som ikke gir særlig 
skjul for fisk. Videre opp går bekken over i en lang renne med finsediment og tett begroing (figur 
9.8B), og deretter varierer habitatet mellom stryk og gyteområder opp til demningen (se figur 9.8C). 
Det ble observert fisk langs hele strekningen. I sum har bekken dårlige til moderate habitatforhold for 
laksefisk, på grunn av manglende kantvegetasjon og en del vannplanter som samler sand og 
finsediment. 
 
A) Gyteområde i nedre del av Kvednabekken 

 

B) Renne i midtre del av Kvednabekken 

 
 C) Substrat i heiområdet 

 
 
 

Figur 9.8. A) I nedre del av Kvednabekken er 
det både gytegrus og skjul for ungfisk. B) Midtre 
del består av jordbruksområder der det er mye 
begroing i bekken. Bildet viser det verste partiet 
i midtre del (segment 15). C) I heiområdet i øvre 
del er substratet noe grovere med finsediment 
innimellom.  
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Tabell 9.3. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike segmenter i 
Kvednabekken. Segmentene er avmerket i figur 9.4-9.7.  
Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

1 Stryk 2 3 1 6 Dårlig 99 
2 Stryk 2 3 1 6 Dårlig 322 
3 Gyteområde 2 2 2 6 Dårlig 54 
4 Renne 3 2 1 6 Dårlig 312 
5 Stryk 2 3 1 6 Dårlig 24 
6 Gyteområde 3 3 2 8 Moderat 21 
7 Kulvert 1 1 1 3 Svært dårlig 90 
8 Stryk 3 3 1 7 Moderat 53 
9 Gyteområde 3 3 1 7 Moderat 156 

10 Stryk 2 3 1 6 Dårlig 57 
11 Stryk 2 3 1 6 Dårlig 112 
12 Gyteområde 3 3 2 8 Moderat 80 
13 Gyteområde 3 3 2 8 Moderat 31 
14 Renne 1 2 1 4 Svært dårlig 344 
15 Renne 2 2 1 5 Dårlig 838 
16 Gyteområde 3 3 1 7 Moderat 128 
17 Stryk 3 3 1 7 Moderat 280 
18 Stryk 3 2 1 6 Dårlig 306 
19 Stryk 3 3 1 7 Moderat 89 
20 Stryk 3 3 1 7 Moderat 47 
21 Gyteområde 3 3 1 7 Moderat 218 
22 Stryk 3 3 1 7 Moderat 64 
23 Gyteområde 3 3 1 7 Moderat 109 
24 Stryk 3 3 1 7 Moderat 41 
25 Stryk 3 4 1 8 Moderat 65 
26 Stryk 3 2 1 6 Dårlig 125 
27 Stryk 3 3 1 7 Moderat 48 
28 Renne 3 3 1 7 Moderat 21 
29 Stryk 3 3 1 7 Moderat 16 
30 Gyteområde 3 3 1 7 Moderat 12 
31 Stryk 3 3 1 7 Moderat 17 
32 Renne 3 2 1 6 Dårlig 14 

Totalt  2,4 2,5 1,0 6,0 Dårlig 4193 
 
 
UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført på to gyteområder med velegnede habitatforhold i segment 3 og 6 (stasjon 1 og 
2 i figur 9.4). Vannføringen var relativt lav og vanntemperaturen var ca. 12 °C.  
 
På stasjon 1 (34 m² ) ble det fanget ni ørret, hvorav fem årsyngel og fire eldre individer. Dette ga en 
estimert tetthet på henholdsvis 37 og 20 individer per 100 m² for disse to gruppene. I tillegg ble det 
fanget én laksunge på 12 cm, tilsvarende en estimert laksetetthet på 5 individer per 100 m². Samlet 
fisketetthet ble dermed estimert til 61 individer per 100 m², som tilsvarer god økologisk tilstand (DV 
2018). Det ble kun fanget fem eldre ørret på stasjon 2 (26 m²), som gav en tetthet på 32 per 100 m2. 
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Dette tilsvarer dårlig økologisk tilstand (DV 2018) for denne stasjonen. Lengdefordeling for fangsten 
er presentert i figur 9.9.  
 

 
Figur 9.9. Lengdefordeling for ørret og laks i Kvednabekken fanget ved elektrofiske på to stasjoner 
24. september 2019. Stasjonen er avmerket på kart i figur 9.4-9.7. 

 
FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Det er bra med skjul for ungfisk og gytehabitat i flere deler av Kvednabekken, men det er mangel på 
skjul for eldre fisk, og flere av områdene med gytegrus har en del finsediment og begroing. Kvaliteten 
til gyteområdene kunne vært bedre, særlig i øvre del av bekken der substratet består av grov stein og 
finkornet grus og sand (figur 9.8C). Både mangel på skjul for alle livsstadier og gode gyteområder er 
habitatflaskehalser i ulike deler av vassdraget, og dette er i hovedsak knyttet til habitatdegradering som 
følge av manglende kantvegetasjon, gjengroing og opphopning av finsediment. 
 
TILTAK 

FJERNE DEMNING ELLER FORBEDRE VANDRINGSVEIER 

Fjerning eller åpning av demningen ved utløpet til Dalsvatnet vil gi mer naturlige 
vannføringssvingninger, og det vil gjøre det lettere for laksefisk å vandre opp og ned mellom bekken 
og innsjøen. Hvis demningen ikke fjernes, bør man utbedre eksisterende mulige vandringsveier ved å 
ta ut steinblokker fra demningen eller forbedre sideløpet på venstre side. Foran sideløpet er det 
vanskelig å ta sats; her bør man lage en kulp, og man bør også fjerne en stor stein som blokkerer 
oppgang. Midt i sideløpet er det også ansamling av stein som bør tas bort (figur 9.10). 
 
KANTVEGETASJON 

Det anbefales generelt å reetablere kantvegetasjon der denne mangler eller er redusert (figur 9.4-9.7). 
Dette vil gi skygge ut i bekken slik at vannplantene som fører til sedimentering i deler av vassdraget 
etterhvert vil minke i omfang. På sikt vil kantvegetasjon også redusere tilførsler av finstoff og 
næringstilsig fra jordbruksområdene, slik at både substratsammensetning og vannkvalitet blir bedret. 
Spesielt langs kanaliserte områder uten erosjonssikrede banker tilføres sannsynligvis mye sand (se 
f.eks. figur 9.8B), og i slike områder vil en kombinasjon av heterogen steinsetting og planting av 
kantvegetasjon (store steiner med trær mellom langs bankene) både gi skjul, skygge og redusere videre 
tilførsler av finstoff.  Kantvegetasjon vil også tilføre død ved over tid og gi mer skjul for fisk i alle 
livsstadier.  
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ENDRE SUBSTRATSAMMENSETNING  

I øvre del av bekken (segment 23 til 26) er det mye grov stein, finkornet grus og sand. Her hadde det 
vært fordelaktig å endre substratet ved å legge ut gytegrus og lage skjul til stor fisk ved å legge ut 
steingrupper. Steinene som ligger der fra før kan beholdes og brukes til å lage steingrupper. Sanden 
kan erstattes med grus, og man vil da få mer hulrom som vil gi skjul til fisk, og det ville blitt et egnet 
gyteområde. Det anbefales i utgangspunktet ikke å legge ut døde trær for å lage skjul for fisk i 
Kvednabekken, da de vil gjenklogge rør og feste seg i gjerdene som krysser bekken flere steder på 
strekningen.  
 

 
 
HEVE OG RENSKE GJERDER 

Langs Kvednabekken er det flere gjerder som går ut i bekken. De fleste av disse er passerbare for fisk, 
men samler en god del søppel, greiner og halm som gjør det vanskelig for fisk å vandre. Det er spesielt 
to gjerder som gjerne kan renskes og/eller heves over vannspeilet (markert i figur 9.4 og 9.6). Det er 
også ett gjerde som er strømførende som går uti bekken øverst i segment 14 (figur 9.5). Det er uvisst 
om dette kan skremme fisken og hindre dem i å vandre forbi, og det anbefales å heve gjerdet over 
vannspeilet.  
 
Tabell 9.4. Foreslåtte tiltak i Kvednabekken, med estimert kostnad, effekt på ungfiskproduksjonen og 
effekt på morfologisk status i henhold til vannforskriften (VF). 
Nr. Lokalisering Tiltak Kostnad 

(x 1000 kr) 
Effekt 

ungfisk 
(%) 

Effekt VF 

1. Utløp Dalsvatnet Fjerne demning/forbedre 
vandringsveier 10-50 10-30 Ingen 

2. Ved manglende eller 
glissen kantvegetasjon Reetablere kantvegetasjon 0* 20-50** Svært dårlig 

 Moderat 

3. Fra segment 21 til 26 Endre 
substratsammensetning 10-20 10-20** Ingen 

4. Ulike gjerder Heve og renske gjerder 0 5-10 Ingen 
*Kostnad avhenger av metode. Passiv gjengroing er gratis, men har en kostnad om det må settes opp 
gjerder for å unngå nedbeiting. Aktiv gjenplanting er også et alternativ. 
**Usikre, men potensielt store positive effekter som avhenger av hvor mye av bekken som utbedres. 

Figur 9.10. Stor stein foran venstre sideløp i 
demningen som hindrer fisk å vandre opp. Steinen 
bør fjernes, og ansamling av stein lenger opp i 
løpet bør også tas bort.  
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10. HILLESLANDSVASSDRAGET 

Hilleslandsvassdraget ved Skudeneshavn renner ut i Skudenesfjorden i Karmøy kommune (figur 1.1). 
Nedbørfeltet til vassdraget er 11,3 km² (tabell 10.1), og har en gjennomsnittlig vannføring på 416 l/s 
(http://nevina.nve.no/). Vassdraget har sitt utspring fra områder som ligger opp til 100 moh. 
Nedbørfeltet består hovedsakelig av myr, snaufjell, dyrket mark, skog og innsjø, men også noe spredt 
bebyggelse i nedre del. 
 
Tabell 10.1. Vassdragsbeskrivelse for kartlagte deler av Hilleslandsvassdraget. Feltareal og 
middelvannføring er hentet fra http://nevina.nve.no/. Se figur 10.3-10.7 for kart. 
Vassdragsdel Nedbørfelt 

(km2) 
Høyeste 

punkt (moh.) 
Middel-

vannføring (l/s) 
Anadrom 

lengde (m) 
Anadromt 
areal (m²) 

Hilleslandbekken 11,3 100 416 1900 4339 
Bekk ved Storagjerde 1,7 99 64 730 1382 
Bekk fra Natterhuksmyra 2,3 87 95 1200 4074 
 
Hilleslandbekken renner 1,9 km fra Hilleslandsvatnet til sjøen, gjennom et område med dyrket mark 
og spredt bebyggelse. Oppom innsjøen er det to bekkeløp med oppvandrings-muligheter for anadrom 
fisk. Den ene bekken, her omtalt som bekk ved Storagjerde, renner ut sør i Hilleslandsvatnet, og har et 
nedbørfelt på 1,7 km2. Den andre bekken, her omtalt som bekk fra Natterhuksmyra, renner fra 
myrområder i nord, via Hamravatnet, og har utløp nord i Hilleslandvatnet (figur 10.1). Denne har et 
nedbørfelt på 2,3 km2. Sistnevnte bekk ble kartlagt til naturlig og endelig vandringshinder, mens bekk 
ved Storagjerde ble kartlagt til det punkt hvor bekken var for liten til å kunne bidra til betydelig 
produksjon av sjøørret. 
 
INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

HYDROLOGISKE INNGREP 

Vassdraget er ikke regulert, men det er uttak av drikkevann i to mindre innsjøer sørvest i nedbørfeltet. 
Dette vil ha svært liten eller ingen betydning for vannføringen i Hilleslandbekken, men hydrologisk 
status må derfor, per definisjon, likevel justeres ned fra «svært god» til «god». 
 
VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

Hilleslandbekken 

I Hilleslandbekken (segment 1-19) er det syv korte kulverter/rør i forbindelse med veikrysninger, som 
alle er passerbare for sjøørret. Den meste krevende passasjen av disse, men likevel fullt passerbar, er 
trolig kulverten øverst i hovedløpet (under Skjenavegen). Den består av tre betongterskler etter 
hverandre, hver ca. 30 cm høy, med god vanndybde. I tillegg til de nevnte syv kulvertene har løpet 
fem mindre broer/kulverter i forbindelse med krysninger av sti eller traktorvei, som ikke er markert på 
kartet. Disse har heller ikke noe betydning for oppvandringsforholdene til sjøørret. 
 
Bekk ved Storagjerde 

Det er i alt tre veikrysninger med enten kulvert eller rør på anadrom strekning av bekken ved 
Storagjerde. I forbindelse med den nederste kulverten, under Skjenavegen (segment A3), er det en 
liten terskel (oppom kulverten), men denne ser ut til å være grei å passere for sjøørret grunnet god 
vanndybde like under. Omtrent 200 m videre opp (segment A9) er det bygget en serie med terskler og 
små dammer, trolig i forbindelse med et klekkeri som nå er nedlagt. Den nederste av de steinlagte 
tersklene vil slik den fremstår i dag være svært problematisk for sjøørret å passere, og kan i beste fall 
ansees som et temporært vandringshinder (figur 10.2A). Opplysninger fra en lokal kjentmann tyder 
imidlertid på at sjøørret tidligere har vandret forbi dette punktet. Det kan forklares med at hindringen 
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som er der i dag trolig er forårsaket av en kollaps i det som kan ha vært en anlagt fiskepassasje i 
midten av steinterskelen. 
 

 
Figur 10.1. Oversiktskart over Hilleslandvassdraget. De kartlagte vassdragsdelene er 
Hilleslandbekken, bekk ved Storagjerde og bekk fra Natterhuksmyra, som inkluderer et kort strekk 
mellom Hamravatnet og Hilleslandvatnet. Se figur 10.3-10.7 for detaljer om hver vassdragsdel. 
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Også den øverste delen av «trappene», spesielt det øverste trinnet opp til kulverten under traktorveien, 
er sannsynligvis også vanskelig å passere for sjøørret, spesielt ved normal til lav vannføring (figur 
10.2B). Det ble ikke påvist noe endelig vandringshinder opp til tjernet ved Kvitamyr, der 
kartleggingen av sidebekken ble avsluttet. Bekken videre oppom tjernet er liten og gjengrodd, slik at 
her vil produksjon av ørret være lite sannsynlig eller svært begrenset.  
 
Bekk fra Natterhuksmyra 

Mellom Hilleslandsvatnet og Hamrevatnet er det en kort kulvert under traktorvei som er grei å passere 
for sjøørret. Like oppom Hamrevatnet er det også en passerbar bekkelukking (ca. 12 m rør). Det er 
ikke flere bekkelukkinger videre opp til det som er vurdert å være endelig vandringshinder i et bratt 
steinparti omtrent 1 km oppom Hamrevatnet (figur 10.2C). Ved svært høy vannføring ville imidlertid 
også dette være mulig å forsere, men bekken her og nedbørsfeltet oppom ansees å være såpass liten at 
dette virker mindre sannsynlig, samt at et eventuelt produksjonsareal videre opp ville vært av liten 
betydning. 
 
A) Kunstig terskel i bekk ved Storagjerde 

 
C) Vandringshinder i bekk fra Natterhuksmyra 

 

B) Kunstige terskler i bekk ved Storagjerde 

 
Figur 10.2. A) Kunstig terskel og vandringshinder i bekk ved Storagjerde. Det ser ut til at terskelen 
tidligere har hatt en fiskepassasje i midten som nå har kollapset, og bør utbedres. B) Øverste del av 
terskelsystem ved nedlagt klekkeri ca. 400 meter opp i bekk ved Storagjerde. Det øverste trinnet opp til 
kulvert er vurdert å være temporært vandringshinder. C) Naturlig vandringshinder i bekk fra 
Natterhuksmyra. 
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Figur 10.3. Nedre del av hovedløpet av Hilleslandbekken: Oversikt over fysiske inngrep, anadrome 
vandringshindre, elfiskestasjoner og nummererte elvesegmenter. Elvesegmentenes habitatkvalitet er 
vist med farger. Se tabell 10.3 for detaljer om hvert segment. 
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Figur 10.4. Øvre del av hovedløpet av Hilleslandbekken: Oversikt over fysiske inngrep, anadrome 
vandringshindre og nummererte elvesegmenter. Elvesegmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se 
tabell 10.3 for detaljer om hvert segment. 
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Figur 10.5. Bekk ved Storagjerde: Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre, 
elfiskestasjon og nummererte elvesegmenter. Elvesegmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se 
tabell 10.4 for detaljer om hvert segment. 
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Figur 10.6. Bekk mellom Hamravatnet og Hilleslandsvatnet: Oversikt over fysiske inngrep, 
elfiskestasjon og nummererte elvesegmenter. Elvesegmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se 
tabell 10.4 for detaljer om hvert segment. 
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Figur 10.7. Bekk fra Natterhuksmyra: Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre, og 
nummererte elvesegmenter. Elvesegmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 10.4 for 
detaljer om hvert segment. 
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MORFOLOGISKE INNGREP 

Hilleslandbekken 

Store deler av Hilleslandbekken har forbygninger på begge sider, bærer preg av utretting og mangler 
kantvegetasjon (figur 10.8A-C). I nedre halvdel er det noe innslag av glissen kantvegetasjon, men i 
øvre halvdel mangler kantvegetasjonen tilnærmet fullstendig. Store deler av bekkeløpet har dessuten 
blitt utrettet fra gammelt av. I naturlig tilstand ville sannsynligvis bekken hatt mer innslag av store 
steiner og blokker, og dermed mer hulrom og skjul for fisk enn hva som er tilfelle i dag. Inngrep i 
elvebunnen ble kun registrert i forbindelse med kulverter og rør, samt et kort parti (liten høl) med 
støpte banker (og trolig støpt bunn) helt øverst i bekken (figur 10.8D og 10.8E). Dette er små inngrep 
som har svært liten betydning for produksjon av laksefisk i vassdraget, sett i forhold til totalt anadromt 
areal. Omtrent en tredjedel av nedbørfeltet til vassdraget består av jordbruksarealer (inkl. 
beiteområder) og spredt bebyggelse. I tillegg er det enkelte felter med plantet skog. 
 
Bekk ved Storagjerde 

Bekken ved Storagjerde har generelt få kantforbygninger og ingen synlige utrettinger. Det mangler 
imidlertid kantvegetasjon langs tilnærmet hele den anadrom strekningen av bekken grunnet 
beitelandskap. Omtrent 360 meter opp i bekken er det bygget en serie med 7 terskler og 6 høler, trolig 
i forbindelse med et nedlagt klekkeri like ved. Dette er høler som kan ha blitt etablert for å lette 
oppvandring av sjøørret i det ellers bratte terrenget (figur 10.9A). Den nederste av tersklene ser 
imidlertid ut til å hindre oppvandring av fisk slik den fremstår i dag, muligens på grunn av en 
sammenrast passasje. Den øverste terskelen vil også være krevende for sjøørret å passere slik den 
fremstår i dag. For øvrig renner bekken gjennom tre korte kulverter/rør i forbindelse med 
veikrysninger, som ikke har nevneverdige ulemper for oppvandring eller habitatforhold i bekken. 
Omtrent en fjerdedel av nedbørfeltet til sidebekken består av jordbruk og beiteområder. 
 
Bekk fra Natterhuksmyra 

Bekken mellom Hamravatnet og Hilleslandvatnet er preget av manglende kantvegetasjon og har ellers 
et par korte parti med forbygninger på den ene siden (figur 10.9B). Videre oppom Hamravatnet har 
flere lange parti av bekken blitt utrettet siden 1960-tallet. Bekken har ellers ingen tegn til forbygninger 
langs banker eller bunn, bortsett fra en kort bekkelukking i rør (14 m) helt nederst mot Hamravatnet. I 
urørt tilstand (uten utretting og drenering) har bekken tidligere svingt seg igjennom et våtere 
myrlandskap enn i dag, som trolig ville hatt en naturlig glissen kantvegetasjon. I det åpne landskapet 
som bekken nå renner gjennom tyder imidlertid vegetasjonstypen og artssammensetningen på at det 
forekommer eller har vært beite i området (figur 10.9C). Disse strekningene blir derfor registrert med 
manglende kantvegetasjon. Omtrent en fjerdedel av nedbørfeltet til denne delen av vassdraget består 
av beiteområder eller tidligere brakklagte beiteområder. Det er ingen bebyggelse i området. 
 
Tabell 10.2. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Hilleslandbekken med sidebekker i % av 
elvelengden, og samlet morfologisk status i henhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elv Lengde 
(m) 

Utretting/ 
bekkelukking Bunnen Bankene Kant- 

vegetasjon 
Nedbør- 

feltet 
Morfol. 
status 

Hilleslandbekken 1900 40-70 ≤ 10 > 50 > 60 20-40  Svært 
dårlig 

Bekk ved 
Storagjerde 730 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 > 60 20-40 Svært 

dårlig 
Bekk fra 
Natterhuksmyra  1210 10-40 ≤ 10 ≤ 10 > 60 20-40 Svært 

dårlig 
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A) Utrettet løp med manglende kantvegetasjon 

 

B) Kanalisert løp i forbindelse med kulvert 

 
C) Forbygninger langs jordbruksarealer 

 

D) Kulvert med terskler øverst i Hilleslandbekken 

 
E) Kunstig høl ved innløpet til Hilleslandbekken 

 

 

Figur 10.8. Inngrep i hovedløpet av Hilleslandbekken. A) Store deler av bekkeløpet er utrettet langs 
jordbruksområder, med manglende kantvegetasjon og gamle steinforbygninger langs bankene. B) 
Eksempel på kanalisering med forbygninger i forbindelse med kulvert under vei. C) Tydelig 
forbygning med steinmur i øvre del av Hilleslandbekken. D) Betongtersklene under kulverten øverst i 
Hilleslandbekken er uproblematisk for voksen ørret å passere. E) Kunstig høl med støpte banker og 
bunn like ved innløpet til bekken fra Hilleslandvatnet. 
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A) Øverste terskler ved nedlagt klekkeri i bekk 
ved Storagjerde 

 

B) Manglende kantvegetasjon og kulvert i bekk 
mellom Hamravatnet og Hilleslandvatnet 

 

C) Utrettet del og manglende kantvegetasjon 
langs bekk fra Natterhuksmyra 

 

 

Figur 10.9. Inngrep i sidebekkene i øvre del av vassdraget: A) Øverste del av terskelsystem i bekk ved 
Storagjerde, som sannsynligvis utgjør et temporært vandringshinder. B) I tillegg til manglende 
kantvegetasjon i bekk mellom Hamravatnet og Hilleslandvatnet er en betongkulvert under traktorvei 
og et par korte strekk med forbygning de eneste inngrep i denne delen. C) Betydelige deler av bekk fra 
Natterhuksmyra har blitt utrettet siden 1960-tallet. 
 
HABITATFORHOLD 

Hilleslandbekken 

På grunn av forbygninger, utrettinger og fjernet kantvegetasjon langs store deler av hovedløpet er det 
lite skjul for sjøørret i bekken, som samlet sett vurderes å ha moderat habitatkvalitet (tabell 10.3). 
Bekken har et tilsynelatende naturlig bunnsubstrat med sand, grus og mindre stein, men det er nokså få 
store steiner eller blokker uti bekken, ettersom disse sannsynligvis har blitt benyttet til forbygninger 
lang breddene (figur 10.10A). I tillegg til manglende eller glissen kantvegetasjon langs store deler av 
bekken, gir dette få muligheter til å finne skjul og hulrom, både for ung og voksen laksefisk. Det er 
imidlertid flere partier med gode gyteforhold spredt opp gjennom hovedløpet (figur 10.10B). Grunnet 
en jevn og flat helning i bekken er det ingen utfordring for verken laks eller sjøørret å kunne vandre 
hele veien opp til Hilleslandvatnet. Gjengroing ser ikke ut til å være noe problem i bekken. 
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A) Typisk strykparti i Hillandsbekken 

 

B) Gyteområde øverst i Hilleslandbekken

 
Figur 10.10. Habitatforhold i hovedløpet av Hilleslandbekken: A) Til tross for relativt slak helning er 
det nokså høy vannhastighet i strykpartiene (glattstrøm) grunnet mye utrettinger og få store steiner. B) 
Gyteområde (segment 16) øverst i hovedløp av Hilleslandbekken.  
 
Tabell 10.3. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike segmenter i hovedløpet 
av Hilleslandbekken. Segmentene er avmerket i figur 10.3-10.7. 

Vassdragsdel Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m2) 
Hovedløp 1 Stryk 3 3 1 7 Moderat 264 
 2 Gyteareal 3 3 1 7 Moderat 31 
 3 Stryk 3 3 2 8 Moderat 47 
 4 Gyteareal 3 3 2 8 Moderat 418 
 5 Stryk 3 4 2 9 God 471 
 6 Stryk 2 3 2 7 Moderat 160 
 7 Stryk 3 3 2 8 Moderat 236 
 8 Stryk 4 3 2 9 God 61 
 9 Stryk 3 4 1 8 Moderat 343 
 10 Stryk 2 3 3 8 Moderat 53 
 11 Stryk 3 3 1 7 Moderat 942 
 12 Gyteareal 4 1 1 6 Dårlig 26 
 13 Stryk 3 4 1 8 Moderat 481 
 14 Stryk 3 4 4 11 Svært god 76 
 15 Stryk 3 4 1 8 Moderat 186 
 16 Gyteareal 3 3 1 7 Moderat 27 
 17 Stryk 3 4 1 8 Moderat 407 
 18 Gyteareal 3 3 1 7 Moderat 56 
 19 Renne 1 1 1 3 Svært dårlig 54 
  Total   2,9 3,4 1,4 7,8 Moderat 4339 
 
Bekk ved Storagjerde 

Bekken ved Storagjerde domineres av strykparti i relativt bratt terreng de nederste 500 m, før den 
flater ut mot det første tjernet ved Matiasgjerde (figur 10.11A). Manglende kantvegetasjon, samt 
nokså grovt bunnsubstrat, gir bekken i gjennomsnitt moderat habitatkvalitet (tabell 10.4). Bekken har 
flere gyteareal, og en gytegrop ble observert i segment A5 (figur 10.11B). Det antatt beste og største 
gyteområdet (segment A11) er imidlertid oppom terskelsystemet midtveis opp i bekken. 
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A) Typisk strykparti i bekk ved Storagjerde 

 

B) Gytegrop i bekk ved Storagjerde  

 
Figur 10.11. Habitatforhold i bekk ved Storagjerde: A) Bekken går gjennom beitelandskap uten 
kantvegetasjon, er relativt bratt og domineres av stryk. B) Fersk gytegrop i segment A5, ca. 150 m 
nedenfor temporært vandringshinder. 
 
Bekk fra Natterhuksmyra 

I gjennomsnitt har bekk fra Natterhuksmyra moderate habitatforhold. I det nederste strekket mellom 
Hilleslandvatnet og Hamravatnet er habitatforholdene relativt gode, og manglende kantvegetasjon 
hovedårsak til at strekningen ikke oppnår svært god kvalitet (figur 10.6 og tabell 10.4). Partiet har 
ellers gode gytemuligheter basert på egnet substrat og gode morfologiske forhold (figur 10.12A). 
Oppom Hamravatnet har bekken varierende habitatforhold, hvor flere lange rennepartier har dårlig 
kvalitet på grunn av mudderbunn og manglende kantvegetasjon (figur 10.7 og tabell 10.4). Flere 
strykpartier har imidlertid også moderate og gode habitatforhold, grunnet gode substratforhold og 
stedvis gytegrusflekker. Bekken har dessuten flere lange partier med utrettinger (segment C4-C8) med 
manglende kantvegetasjon, men uten tegn til forbygninger og med brukbare skjulmuligheter for 
ungfisk langs breddene (figur 10.12B). Øverst i bekken er det ett lengre parti (C8) med 
gytemuligheter, men med dårlig habitatkvalitet, mens det lengre nede er flere strykparti av god kvalitet 
og med brukbare gytemuligheter (segment C3 og C5). 
 
A) Gyteareal mellom Hamravatnet og 
Hilleslandvatnet 

 

B) Typisk strykparti i bekk fra Natterhuksmyra 
 

 
Figur 10.12. Habitatforhold i bekk fra Natterhuksmyra: A) Gyteområde i partiet mellom Hamravatnet 
og Hilleslandvatnet (segment B3) med moderate habitatforhold hovedsakelig grunnet glissen 
kantvegetasjon. B) Typisk utrettet strykparti oppom Hamravatnet, med variert substrat, men med 
manglende kantvegetasjon. 
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Tabell 10.4. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike segmenter i 
sidebekkene oppom Hilleslandvatnet. Segmentene er avmerket i figur 10.3-10.7. 

Vassdragsdel Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m2) 
Bekk ved  A1 Stryk 4 3 1 8 Moderat 291 
Storagjerde A2 Stryk 3 4 1 8 Moderat 19 
 A3 Stryk 2 2 2 6 Dårlig 7 
 A4 Stryk 4 2 1 7 Moderat 111 
 A5 Gyteareal 2 3 1 6 Dårlig 23 
 A6 Stryk 4 3 1 8 Moderat 17 
 A7 Gyteareal 2 3 1 6 Dårlig 17 
 A8 Stryk 4 2 1 7 Moderat 206 
 A9 Renne 3 3 1 7 Moderat 80 
 A10 Stryk 4 2 1 7 Moderat 84 
 A11 Gyteareal 3 3 1 7 Moderat 31 
 A12 Stryk 4 4 1 9 God 165 
 A13 Renne 4 3 1 8 Moderat 135 
 A14 Stryk 4 4 2 10 God 135 
 A15 Renne 4 3 2 9 God 61 
  Total   3,8 2,9 1,2 7,9 Moderat 1382 
Bekk fra  B1 Renne 3 3 2 8 Moderat 261 
Natterhuks- B2 Stryk 4 4 1 9 God 374 
myra B3 Gyteareal 4 3 1 8 Moderat 40 
 B4 Stryk 4 3 1 8 Moderat 23 
 C1 Stryk 4 3 1 8 Moderat 735 
 C2 Renne 4 1 1 6 Dårlig 388 
 C3 Stryk 4 4 1 9 God 110 
 C4 Renne 4 1 1 6 Dårlig 937 
 C5 Stryk 4 4 1 9 God 188 
 C6 Stryk 3 1 1 5 Dårlig 61 
 C7 Stryk 3 4 1 8 Moderat 33 
 C8 Gyteareal 3 2 1 6 Dårlig 241 
 C9 Stryk 2 4 1 7 Moderat 426 
 C10 Renne 4 1 1 6 Dårlig 42 
 C11 Stryk 3 3 1 7 Moderat 215 
  Total   3,6 2,5 1,1 7,2 Moderat 40749 
 

UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført på fire stasjoner med egnet eller velegnet habitatkvalitet (jf. DV 2018); to i 
hovedløpet av Hilleslandbekken, én i bekken ved Storagjerde, og én i bekken mellom Hamravatnet og 
Hilleslandvatnet (se kart i figur 10.3-10.7 og vedlegg 2). Se vedlegg 1 for vannføring, vanntemperatur 
og ledningsevne under elektrofisket. Lengdefordeling for fangsten er presentert i figur 10.13. 
 
På elfiskestasjonene i hovedløpet ble det i alt fanget 30 ørret og 3 laks på 119 m², hvorav 24 årsyngel 
ørret og ingen årsyngel laks. Estimert ungfisktetthet var høyest på elfiskestasjon 1 (med velegnet 
habitatkvalitet) med 91 årsyngel ørret og 19 eldre individer per 100 m² (ingen laks), mens på stasjon 2 
(med egnet habitatkvalitet) halvveis oppe i hovedløpet var tetthet av ørret på 27 årsyngel og 2 eldre, 



 

Rådgivende Biologer AS 86 Rapport 3000 

samt 7 eldre laks per 100 m². Det skal nevnes at forholdene for elektrofiske var noe krevende på grunn 
av middels vannføring, samt at vannhastigheten på stasjon 2 var relativt høy. I gjennomsnitt tilsvarer 
dette god økologisk tilstand i hovedløpet av Hilleslandbekken (DV 2018).  
 
På stasjon 3 i bekk ved Storagjerde ble det fanget 5 ørret på 35 m², hvorav 1 årsyngel, hvilket gav en 
estimert tetthet på 7 årsyngel og 19 eldre per 100 m². Dette tilsvarer dårlig økologisk tilstand (DV 
2018). På stasjon 4 i bekk mellom Hamravatnet og Hilleslandvatnet ble det fanget 12 ørret på 66 m², 
hvorav 8 årsyngel. Dette gav en estimert tetthet på henholdsvis 30 årsyngel og 10 eldre ørret per 100 
m², som tilsvarer dårlig økologisk tilstand (DV 2018). Det ble i tillegg observert to små ål (< 20 cm) 
på stasjon 2, og ellers ingen andre fiskearter. 
 
I 1985 ble det fanget gjedde i Hilleslandsvatnet, men den så ikke ut til å etablere en bestand, og i 2006 
vurderte Karmøy Jeger-, Fisker- og Naturvernforening at gjedden sannsynligvis var borte fra 
vassdraget (Kvilhaugsvik 2006). Det ble ikke registrert gjedde under vårt elektrofiske i 2019. 
 

 

 
Figur 10.13. Lengdefordeling for ørret og laks fanget på elfiskestasjoner i Hilleslandvassdraget 2. 
november 2019. Stasjon 1 og 2 er i hovedløpet av Hilleslandbekken, stasjon 3 i bekk ved Storagjerde, 
og stasjon 4 i bekk mellom Hamravatnet og Hilleslandvatnet (se kart i figur 10.3-10.7). 
 

FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Det er habitatinngrepene i Hilleslandbekken som er den viktigste flaskehalsen for produksjon av 
laksefisk i vassdraget. Bekken domineres av forbygninger, mangler kantvegetasjon og er betydelig 
utrettet i lange strekk, spesielt i de øvre 2/3-delene av bekken. Det nokså homogene bunnsubstratet 
med lite store steiner gir begrensninger i skjul og hulrom for både ung og voksen laksefisk. 
Kanaliseringen fører også til økt vannhastighet, som kombinert med lite skjul kan svekke 
oppvekstforholdene betydelig. Hilleslandbekken har bra med gyteområder, som tyder på et potensiale 
til å produsere betydelig mer laksefisk enn på nåværende tidspunkt. 
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Gyting i sidebekkene oppom Hilleslandvatnet vil også kunne ha en vesentlig betydning for 
produksjonen, spesielt av sjøørret. Innsjøen vil sannsynligvis være et viktig oppvekstområde for 
sjøørret klekket i sidebekkene. I bekk ved Storagjerde kan produksjonen av sjøørret økes noe ved å 
lette oppvandringen til den øvre delen av bekken. Spesielt vil tilgang til gytearealet oppom 
terskelsystemet (segment A11) kunne bidra positivt, også til spredningen av yngel/ungfisk nedover 
elven og ut i Hilleslandvatnet. I tillegg vil ca. 300 meter av bekken, samt tjernene ved Matiasgjerde og 
Kvitamyr, tilgjengeliggjøres som nytt oppvekstområde.  
 
Bekk fra Natterhuksmyra har flere partier med relativt gode gyteforhold, men store arealer i samme 
bekk har dårlig eller moderat habitatkvalitet som begrenser oppvekstforholdene for ungfisk. 

TILTAK 

Utlegg av steiner og blokker 
Det viktigste tiltaket vil være å legge ut stor og halvstor stein i hovedløpet av Hilleslandbekken, nokså 
spredt i hele bekkeløpet, men spesielt viktig er dette i øvre halvdel hvor bekken har blitt utrettet og 
vannhastigheten er høy.  
 
Reetablering av kantvegetasjon 
Fordi kantvegetasjonen i hovedløpet av Hilleslandbekken i stor grad er fjernet, og det er mye 
forbygninger langs bankene, vil reetablering av kantvegetasjon kunne bidra til å dekke fiskens behov 
for skjul. Trær må kunne vokser seg store nok til at greiner strekker seg ut over selve bekken. På sikt 
vil også døde trær og visne greiner havne i bekken og gi gode skjulforhold. Ettersom det er forholdsvis 
tett undervegetasjon og delvis inngjerdet langs bekken, vil passiv reetablering av kantvegetasjon trolig 
være tilstrekkelig her. 
 
Reetablering av kantvegetasjon vil også kunne bidra positivt i sidebekkene. Spesielt gjelder dette i 
bekken fra Natterhuksmyra, som har størst areal for ungfiskproduksjon og renner roligere i et flatere 
landskap enn i bekken ved Storagjerde. I partiet mellom Hamravatnet og Hilleslandvatnet, samt 
segment C1 oppom Hamravatnet, vil reetablering av kantvegetasjon være greit gjennomførbart, mens 
områdene lengre oppe er mer preget av myr som kan være vanskeligere å aktivt revegetere. Siden det 
trolig er beiteaktivitet langs begge sidebekkene, vil aktiv beplantning av stedegne tresorter (som f.eks. 
or eller selje) være anbefalte løsninger. Inngjerding av bekkene kan også vurderes.  
 
Tabell 10.5. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge i Hilleslandvassdraget, med estimert 
kostnad, effekt på ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til vannforskriften 
(VF). Se figur 10.3-10.7 for plassering av tiltak. Effekt på ungfisk gjelder for vassdraget som helhet. 
Nr. Lokalisering Tiltak Kostnad 

(x 1000 kr) 
Effekt 

ungfisk (%) 
Effekt VF 

1. Segment 3-13 og  
15-17 i hovedløp 

Utlegging av 
stein og blokk 20-50 20-40 Ingen 

2. Segment 3-13 og  
15-17 i hovedløp 

Reetablering av 
kantvegetasjon  0* 10-30 Svært 

dårlig  Dårlig 

3. Segment A9 i bekk ved 
Storagjerde 

Fjerning av 
nederste terskel 0-10 5-15 Ingen 

4. Segment A9 i bekk ved 
Storagjerde 

Modifisering av 
øverste terskel 5-10 1-5 Ingen 

5. 
Segment B1-B4 og C1-
C11 i bekk fra 
Natterhuksmyra 

Reetablering av 
kantvegetasjon 0* 2-10 Svært 

dårlig  Moderat 

6. Segment A1-A13 i bekk 
ved Storagjerde 

Reetablering av 
kantvegetasjon 0* 2-5 Svært 

dårlig  Moderat 

*Kostnad avhenger av metode. Passiv gjengroing er gratis, men har en kostnad om det må settes opp 
gjerder for å unngå nedbeiting. Aktiv gjenplanting er også et alternativ. 
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Åpning/fjerning av kunstig steinterskel 
Slik det temporære vandringshinderet i bekk ved Storagjerde (nederste terskel i segment 9) fremstår i 
dag, vil dette potensielt hindre all fisk i å passere (figur 10.14 A). Det vil være en forholdsvis enkel 
operasjon å flytte på noen steiner for å lage en passasje i midten av terskelen. Det må samtidig tas 
hensyn til at hølen oppom ikke forsvinner helt og dermed vanskeliggjør passering av neste terskel.  
Under kuverten helt øverst i samme terskelsystem anbefales det også å gjøre noen justeringer for å 
lette oppvandring ytterligere. Her vil fisken ofte ikke ha tilstrekkelig dybde til å ta skikkelig sats, slik 
at terskelen under kulverten bør senkes ved å grave ut stein eller lage en dyp spalte i steinblokk. 
Alternativt kan det lages et ekstra «mellomtrappetrinn» ca. én meter nedfor kulverten for å gi bedre 
vanndybde under hinderet. 
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11. SYREBEKKEN 

Syrebekken renner ut i Skudenesfjorden ved Syrevågen i Karmøy kommune (figur 1.1). Nedbørfeltet 
er 3,8 km² (tabell 11.1), og har en gjennomsnittlig vannføring på 127 l/s (http://nevina.nve.no/). 
Vassdraget har sitt utspring fra områder som ligger opp til 98 moh. Det er tre innsjøer og noen små 
tjern i nedbørfeltet, som ellers består av bart fjell, landbruksareal, myr, litt skog og spredt bebyggelse i 
lavereliggende områder. 
 
Tabell 11.1. Vassdragsbeskrivelse for Syrebekken, inkludert sidebekken fra nordvest. Feltareal og 
middelvannføring er hentet fra http://nevina.nve.no/. Se figur 11.1-11.4 for kart. 
Vassdragsdel Nedbørfelt 

(km2) 
Høyeste punkt 

(moh.) 
Middel-

vannføring (l/s) 
Anadrom 

lengde (m) 
Anadromt 
areal (m²) 

Hovedbekken 3,8 98 127 1710 3166 
Sidebekk 1,4 89 45 940 1344 
 
Hovedbekken i Syrebekken renner ned fra Kvitmyr i nordøst. Fra vest kommer det inn en sidebekk fra 
Litlavatnet (figur 11.1). Hovedbekken ble kartlagt til naturlig vandringshinder, mens sidebekken ble 
kartlagt opp til Litlavatnet. 
 

 
Figur 11.1. Oversiktskart for Syrebekken med sidebekk. 

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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Figur 11.2. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiskestasjoner og nummererte elvesegmenter i nedre 
del av Syrebekken. Hovedbekken fra nordøst, og sidebekken fra nordvest. 
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Figur 11.3. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiskestasjoner og nummererte elvesegmenter i midtre 
og øvre del av hovedbekken. 

 



 

Rådgivende Biologer AS 92 Rapport 3000 

Figur 11.4. Oversikt over fysiske inngrep, vandringshindre, elektrofiskestasjoner og nummererte 
elvesegmenter i midtre og øvre del av sidebekken. 
 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

HYDROLOGISKE INNGREP  

Det tas ut drikkevann fra Grøtheimsvatnet i nedbørsfeltet til sidebekken. Det foreligger ikke 
informasjon om hvor mye vann som tas ut av innsjøen. Hydrologisk status for sidebekken er vurdert å 
være moderat siden vannuttaket kan ha negative effekter for fisk. Det er ikke registrert hydrologiske 
inngrep i hovedbekken, men nedre del antas å være noe påvirket av vannuttaket, og hydrologisk status 
for hovedbekken er derfor vurdert som god.  
 
VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

Hovedbekken 

I midtre del i segment 14 (se figur 11.2) renner bekken under grunnmuren til et hus som er bygget 
over bekken. Et par meter oppstrøms huset er bekken lukket i en kulvert som går over i to parallelle 
rør under Syrevegen (segment 16 i figur 11.2). Kulverten er passerbar fra nedsiden, og det er greit for 
fisk å vandre gjennom. Like oppstrøms rørene deler bekken seg i to, der det er et stritt temporært 
vandringshinder bestående av to trinn i vestre løp (segment 17 i figur 11.2). Foran hinderet er det 



 

Rådgivende Biologer AS 93 Rapport 3000 

grunt og vanskelig å ta sats. Det er ca. 50 cm opp til første trinn der det er vanskelig å ta sats videre 
opp, og deretter 30 cm opp til neste trinn. Østre løp har et temporært vandringshinder som er 
passerbart ved enkelte vannføringer. Lenger opp i bekken (segment 24 i figur 11.3) er bekken lukket 
under Postvegen i to nedsenkede rør som er passerbare for fisk. 
 
I øvre del av bekken er det flere temporære vandringshindre (figur 11.3). I segment 30 ligger det en 
steinrøys uti bekken som er vanskelig å passere, men er passerbar ved gunstige vannføringer (figur 
11.5A). Noen meter oppstrøms steinrøysen er det et gjerde hvor det er mye strå og steiner som sitter 
fast som gjør det vanskelig for fisk å vandre forbi. Like oppstrøms gjerdet er det et temporært 
vandringshinder i segment 31 av flere trinn laget av stein (figur 11.3 og 11.5B). Hinderet er vanskelig, 
men er passerbart for fisk på vestre side ved enkelte vannføringer. Bekken deler seg i to løp oppstrøms 
det temporære hinderet, der det er to absolutte vandringshindre i hvert løp. Løpet til venstre ender i en 
stor, bratt steinrøys og løpet til høyre ender i en foss (segment 31 i figur 11.3). 
 
A) Steinrøys i segment 30 

 

B) Temporært vandringshinder i segment 31 

 
C) Langt rør ved Syre Vannverk  

 

D) Bekken renner gjennom steingard 

 
Figur 11.5. A) Steinrøys i øvre del av hovedbekken (segment 30 i figur 11.2), som gjør det vanskelig 
for fisk å passere. B) Det temporære vandringshinderet øverst i hovedbekken (segment 31) kan 
passeres på gunstige vannføringer. C) Sidebekken er lukket i et smalt og langt rør fra Syre vannverk. 
D) Oppstrøms det lange røret i sidebekken er det et nytt kunstig vandringshinder; en steingard.  
 
Sidebekken fra nordvest 

Omtrent 50 m opp i sidebekken renner vannet under Syrevegen i et ca. 7 m langt nedsenket rør som er 
passerbart for fisk. Ca. 140 m lenger opp er bekken lukket i et ca. 4 m langt, lite rør som er passerbart 
for fisk. Fra Syre vannverk er bekken lukket i et ca. 150 m langt rør (figur 11.4 og 11.5C). Munningen 
til røret på sørsiden er lite, men er nesten helt nedsenket, og fisk klarer å svømme inn.. Det ble 
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observert én stor ørret (≥ 200 mm) som stod foran røret ved befaringen. Ifølge lokale kilder klarer 
sjøørret å vandre gjennom røret, som har svært slak helning.  
 
Omtrent 200 m oppstrøms røret ligger det en gammel steingard der bekken renner gjennom steinene 
(figur 11.4 og 11.5D). Det er vanskelig å vandre igjennom, men enkelte fisk klarer det nok ved 
gunstig vannføring. Et par meter oppstrøms forbygningen er det et temporært vandringshinder 
bestående av en liten foss som er passerbar ved enkelte vannføringer. Lokale kilder har informert om 
at fisk kan vandre helt opp til Litlevatnet. 
 
MORFOLOGISKE INNGREP 

Hovedbekken 

Langs de nederste 100 meterne er bankene stort sett erosjonssikret med steinmur. Mye av 
kantvegetasjonen er også fjernet på denne strekningen. Videre oppover er bekken utrettet gjennom 
boligområdet og jordbrukslandskapet, og videre helt opp til segment 26 i øvre del (figur 11.2-11.3). 
Omtrent 1,2 km² av nedbørfeltet er dyrket mark, beitemark, flatehogst og spredt bebyggelse. 
Kantvegetasjonen er stort sett fjernet langs hele vassdraget. 
 
Totalt er drøyt 70 % av bekken utrettet eller lukket i rør, drøyt 30 % av bankene er erosjonssikret, 
omtrent 75 % av kantvegetasjonen er fjernet, og det er gjort inngrep i ca. 32 % av nedbørfeltet (tabell 
11.2). Det ble registrert inngrep i bunnen i form av rør (figur 11.2-11.3). 
 
Sidebekken fra nordvest 

Sidebekken er i hovedsak utrettet helt opp til innløpet av det lange røret. Oppstrøms røret renner 
bekken stort sett urørt gjennom landskapet, med unntak av området der bekken renner gjennom en 
steingard i segment S15 (figur 11.4). Bekken er erosjonssikret ved planteutsalget (segment S4-S5), 
like nedstrøms Syre vannverk og like oppstrøms det lange røret. Det var mye tett siv de nederste ca. 
200 meterne i sidebekken, og det er derfor knyttet noe usikkerhet til registrering av forbygning i dette 
området. Kantvegetasjon er stort sett fraværende. Drøyt 0,4 km² av nedbørfeltet er dyrket mark, 
beitemark, spredt bebyggelse og flatehogst.  
 
Totalt er ca. 20 % av kartlagt del av sidebekken lukket i rør, og i tillegg er mesteparten av strekningen 
utrettet frem til segment 11 (figur 11.2 og 11.4). Kantvegetasjonen er fjernet langs ca. 64 % av 
elvebreddene, 20 % av bankene er erosjonssikret, og det er gjort inngrep i ca. 30 % av nedbørfeltet 
(tabell 11.2). Det er registrert inngrep i bunnen i form av rør. 
 
Tabell 11.2. Fysiske inngrep med økologisk betydning i ulike deler av vassdraget i % av elvelengden, 
og samlet morfologisk status i henhold til vannforskriften (DV 2009).  

Vassdragsdel Lengde 
(m) 

Utretting/ 
bekkelukking Bunnen Bankene Kant-

vegetasjon 
Nedbør-

feltet 
Morfologisk 

status 
Hovedbekken 1710 >70 ≤ 10 20-50 >60 20-40 Svært dårlig 
Sidebekk 940 40-70 10-25 5-20 >60 20-40 Svært dårlig 
 

HABITATFORHOLD 

Hovedbekken 

Nedre del av hovedbekken har flere fine områder med mye gytegrus, der det ble observert mye 
ungfisk, men det er generelt lite skjul (figur 11.6A). Oppstrøms sidebekken er det også en god del 
gytegrus, men fortsatt lite skjul (figur 11.6B). I midtre del er det gytegrus innimellom, men mye 
vannplanter som fører til sedimentering av finstoff og dårlige habitatforhold. I øvre del er det flere 
områder med fin gytegrus, men få standplasser for stor fisk. Det ble observert flere store fisk i en dyp 
kulp i dette området ved befaringen. I sum har hovedbekken dårlige habitatforhold for sjøørret, og 
manglende kantvegetasjon er i hovedsak utslagsgivende for vurderingen (tabell 11.3). 
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Sidebekk fra nordvest 
De nederste ca. 250 meterne i sidebekken har en god del vannplanter som fører til at enkelte deler av 
bekken har dårlige habitatforhold (figur 11.6C). Fra hagesenteret og opp til det lange røret er det 
gytegrus innimellom (tabell 11.4). Oppstrøms det lange røret består substratet stort sett av grovt 
substrat og vannplanter. Det ble ikke observert fisk i dette området. I sum har sidebekken dårlige 
habitatforhold for sjøørret, og manglende kantvegetasjon er også her utslagsgivende for vurderingen 
(tabell 11.3). 
 
A) Nedre del av Syrebekken 

 

B) Substrat i segment 9 i hovedbekken 

 
 C) Siv i sidebekken 

 
 

Tabell 11.3 Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike segmenter i 
hovedbekken i Syrebekken. Segmentene er avmerket i figur 11.2-11.3.  
Elvedel Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 
Hovedbekken 1 Stryk 3 2 2 7 Moderat 132 
 2 Renne 3 2 1 6 Dårlig 18 
 3 Gyteområde 3 3 2 8 Moderat 219 
 4 Renne 2 2 1 5 Dårlig 92 
 5 Gyteområde 2 2 1 5 Dårlig 42 
 6 Gyteområde 3 3 2 8 Moderat 87 
 7 Renne 3 2 1 6 Dårlig 58 
 8 Renne 2 2 1 5 Dårlig 77 
 9 Gyteområde 2 3 1 6 Dårlig 342 
 10 Stryk 2 2 1 5 Dårlig 79 

Figur 11.6. A) I nedre del av Syrebekken er 
det flere områder med gytegrus. B). I midtre 
del er det et langt strekk med gytegrus, men 
substratet er relativt finkorna. C) De første 
meterne av sidebekken er fullstendig 
gjengrodd av vannplanter. 
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Elvedel Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 
 11 Gyteområde 2 3 1 6 Dårlig 89 
 12 Stryk 3 3 1 7 Moderat 41 
 13 Gyteområde 3 3 1 7 Moderat 309 
 14 Kulvert 1 1 1 3 Svært dårlig 17 
 15 Stryk 2 3 1 6 Dårlig 38 
 16 Kulvert 1 1 1 3 Svært dårlig 20 
 17 Stryk 3 3 4 10 God 35 
 18 Renne 2 2 1 5 Dårlig 46 
 19 Stryk 3 3 1 7 Moderat 40 
 20 Renne 2 3 1 6 Dårlig 27 
 21 Renne 2 2 1 5 Dårlig 239 
 22 Gyteområde 2 2 1 5 Dårlig 114 
 23 Stryk 3 3 1 7 Moderat 97 
 24 Renne 2 3 1 6 Dårlig 37 
 25 Gyteområde 3 2 1 6 Dårlig 582 
 26 Stryk 2 3 1 6 Dårlig 30 
 27 Gyteområde 3 3 1 7 Moderat 45 
 28 Stryk 3 3 1 7 Moderat 13 
 29 Renne 2 4 1 7 Moderat 47 
 30 Stryk 2 4 1 7 Moderat 27 

 31 Stryk 3 3 1 7 Moderat 240 

 Totalt  2,1 2,6 1,2 5,9 Dårlig 3166 
 
Tabell 11.4. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike segmenter i sidebekken 
til Syrebekken. Segmentene er avmerket i figur 11.4.  
Elvedel Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 
Sidebekk S1 Renne 2 2 1 5 Dårlig 554 

 S2 Stryk 3 3 2 8 Moderat 56 

 S3 Stryk 2 2 2 6 Dårlig 49 

 S4 Renne 2 2 1 5 Dårlig 15 

 S5 Stryk 3 2 1 6 Dårlig 37 

 S6 Renne 3 2 1 6 Dårlig 45 

 S7 Stryk 3 2 1 6 Dårlig 26 

 S8 Gyteområde 3 4 3 10 God 7 

 S9 Stryk 3 2 2 7 Moderat 8 

 S10 Gyteområde 3 3 4 10 God 17 

 S11 Kulvert 1 1 1 3 Svært dårlig 306 

 S12 Stryk 4 3 1 8 Moderat 42 

 S13 Stryk 3 2 1 6 Dårlig 30 

 S14 Renne 4 2 1 7 Moderat 76 

 S15 Stryk 3 2 2 7 Moderat 39 

 S16 Renne 4 3 1 8 Moderat 9 

 S17 Stryk 4 3 1 8 Moderat 9 

 S18 Renne 4 2 1 7 Moderat 19 

 Totalt  2,2 1,9 1,2 5,2 Dårlig 1344 
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UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført på to stasjoner i hovedbekken (25. september og 2. november 2019) og på én 
stasjon i sidebekken (25. september). De tre stasjonene lå på gyteområder med generelt velegnede 
habitatforhold (tabell 11.3-11.4 og figur 11.2-11.4). Se vedlegg 1 for detaljer om 
elektrofiskestasjonene. 
 
På stasjon 1 (34 m²) ble det fanget 14 ørret, der samtlige var årsyngel. Dette ga en estimert tetthet på 
103 individer per 100 m², som tilsvarer svært god økologisk tilstand (DV 2018). På stasjon 2 (33 m²) 
ble det fanget 21 årsyngel og én eldre ørret, som gir en estimert tetthet på henholdsvis 159 og 5 
individer per 100 m2, tilsvarende svært god økologisk tilstand (DV 2018). I sidebekken (stasjon 3; 13 
m2) ble det fanget syv årsyngel og én eldre ørret, tilsvarende en estimert tetthet på 135 og 13 individer 
per 100 m2, som gir en totaltetthet som tilsvarer svært god tilstand (DV 2018). Tett vegetasjon på 
stasjon 3 gjorde det vanskelig å komme til, og stasjonen ble derfor svært liten. Lengdefordeling for 
fangsten er presentert i figur 11.7. Det ble også observert én ål på stasjon 1, og to ål på stasjon 2.  
 

 
 
FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Det er bra med skjul de første hundre meterne i nedre del av hovedbekken, men det er lite gytegrus i 
dette området. Noen hundre meter lenger opp er det en god del gytehabitat, men her er det ikke gode 
nok skjulmuligheter. I midtre del er det også mangel på skjul de stedene det er gytehabitat. I øvre del 
av hovedbekken er det en god del gytehabitat, men få skjulmuligheter, som utgjør habitatflaskehalsen i 
øvre del.  
 
Mangel på gode gyteområder er habitatflaskehalsen nedstrøms det lange røret (segment S11 i figur 
11.4) i sidebekken. Vandringshinder er en flaskehals for produksjonen i øvre del av sidebekken, da 
røret reduserer en god del av bekkearealet.  
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Figur 11.7. Lengdefordeling for 
ørret fanget på to stasjoner i 
hovedbekken og én stasjon i 
sidebekken (stasjon 3) i Syrebekken 
høsten 2019. Stasjonene er avmerket 
på kart i figur 11.2-11.4.  
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TILTAK 

VANDRINGSHINDRE I HOVEDBEKK 

Ved det vestre vandringshinderet like oppstrøms Postvegen (segment 17 i figur 11.2), kan man lette 
oppvandring ved å lage en dyp kulp foran hinderet, slik at det blir lettere for fisken å ta sats opp de to 
trinnene. Dette kan enkelt gjøres ved å legge ut noen store steiner foran hinderet som vil demme opp 
vannet.  
 
Det østre temporære hinderet i samme område er også vanskelig å passere da det ligger en del søppel, 
trær og greiner i bekkeløpet. Det ligger også en stein like foran løpet som bør fjernes slik at det blir 
enklere for fisk å ta sats. Gjenstander bør fjernes og løpet bør utbedres slik at det blir enklere å vandre 
(tabell 11.5).  
 
I øvre del er det flere vandringshindre som bør utbedres. I segment 30 (figur 11.3) er det en steinrøys 
som dekker hele bekken og som sannsynligvis brukes av buskap for å passere. Her bør man fjerne det 
meste av steinen og lage et alternativ til dyra ved å lage en bro eller lignende som ikke ligger nedi 
bekken (segment 30 i figur 11.3). Deretter i segment 31 (se figur 11.3) følger et gjerde tettet med 
halm med steiner foran, som bør fjernes for å lette oppvandring for fisk. Et par meter oppstrøms 
gjerdet er det et bratt hinder av flere steintrinn (figur 11.5B). Her bør man fjerne en stor flat stein 
nederst i hinderet, og gjøre kulpen (i dag 15-20 cm dyp) dypere slik at det er lettere for fisken å vandre 
opp. Etter hinderet begynner det å bli bratt i terrenget og bekken deles i to løp med absolutte 
vandringshindre. Man bør derfor vurdere om det er hensiktsmessig å utbedre siste temporære 
vandringshinder, da det kun gjenstår en liten del av det anadrome arealet oppstrøms hinderet.  
 
SKJULMULIGHETER I HOVEDBEKK 

Det er få skjulesteder for både ungfisk og gytefisk i store deler av bekken. I nedre del (segment 3-6) 
anbefales det å legge ut steingrupper av ulike størrelser for å skape mer skjul for liten og stor fisk. I 
den lange rennen i midtre del (segment 8-10, figur 11.2 og figur 11.8) bør det legges ut en del stein og 
død ved for å skape mer variert habitat, som i større grad veksler mellom kulp, stryk og grunnområder. 
Stein bør variere i størrelse mellom 15 og 40 cm (diameter), og plasseres i små grupper/røyser langs 
land, og i langsgående steinrygger sentralt i bekken. Døde trær plasseres her og der, og festes med stor 
stein eller trestolper. En bør også etablere enkelte dypere kulper og små brekk, da strekningen i dag 
stort sett har jevn vannfart over homogen og grunn steinbunn. Omfanget av utlegg av stein og trær bør 
diskuteres med grunneier, da spesielt store trær kan bidra til oppstuving. Det samme tiltaket bør 
utføres i bekkens øvre del i segment 25 (se figur 11.3) hvor det er gode gytemuligheter, men lite skjul 
for fisk i alle livsstadier. Hovedformålet med disse tiltakene er å skape mer skjul for ungfisk, men ved 
å øke morfologisk variasjon vil man sannsynligvis samtidig bedre gyteforholdene, samt gi mer skjul 
for gytefisk. 
 
REETABLERE KANTVEGETASJON I HOVEDBEKK OG SIDEBEKK 

Kantvegetasjonen er fjernet langs store deler av hovedløp og sidebekken, og det anbefales å reetablere 
kantvegetasjon der denne er fjernet (tabell 11.5). Dette vil gi skygge ut i bekken slik at vannplantene 
som fører til sedimentering i deler av vassdraget vil minke i omfang. Det vil også på sikt gi mer skjul 
for fisk i alle livsstadier. 
 
BEKKELUKKINGER OG VANDRINGSHINDER I SIDEBEKKEN  

Foran det andre røret i segment S1 i sidebekken (figur 11.2) ligger det en plate som bør fjernes, da den 
gjør det vanskelig for fisk å vandre.  
 
Fra Syre vannverk er bekken lukket i et ca. 150 m langt, smalt rør. Gjenåpning av denne delen av 
bekken vil gjøre det mye enklere for fisken å vandre opp til Litlavatnet. I tillegg vil det gi mulighet til 
å gjenskape 150 m bekk som kan brukes til fiskeproduksjon. 
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Lenger oppe renner bekken gjennom en gammel steingard der det er svært vanskelig å vandre. Her bør 
man fjerne deler av steingarden slik at bekken renner uforstyrret gjennom.  
 
UTLEGG AV GYTEGRUS I SIDEBEKKEN 

I sidebekken er det få gyteområder. Vi anbefaler derfor utlegg av 3 m3 gytegrus i segment 7 og 9.  
 

 
Figur 11.8. Skisse med forslag til utlegg av døde trær og steingrupper, som er aktuelt i segment 8-10. 
Rød stiplet linje viser hvor det kan legges ut døde trær for å skape mer skjul for ungfisk. Forslag til 
steingrupper er vist med rødt. Utlegg av steingrupper er også aktuelt i segment 3-6. 

 

Tabell 11.5 Foreslåtte tiltak i hovedbekken og sidebekken i Syrebekken, med estimert kostnad, effekt 
på ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til vannforskriften (VF). 
Nr. Lokalisering Tiltak Kostnad 

(x 1000 kr) 
Effekt 

ungfisk (%) 
Effekt VF 

1. Vandringshindre i 
segment 17, hovedbekk 

Utbedre begge 
vandringsveier 0 20-30* Ingen 

2. Segment 3-6, 8-10 og 
25, hovedbekk Lage skjulesteder til fisk 10-20 15-30* Ingen 

3. Ved manglende eller 
glissen kantvegetasjon Reetablere kantvegetasjon 0 5-20 Ingen 

4. Segment S11, 
sidebekken  Fjerne rør og gjenslynging 50-100 5-20 Ingen 

5. Segment 30-31  Utbedre temporære 
vandringshindre 10 5-10 Ingen 

6. Segment S7 og S9 Utlegg av gytegrus 10 5-10 Ingen 
7. Segment S15 Fjerne steingard 10 5-10 Ingen 

*Usikre, men potensielt store positive effekter. 

-Utlegg av steingrupper
-Utlegg av døde trær langs bankene
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12. LANGÅKERÅNA 

Langåkeråna renner ut i Tarevika på vestsiden av Karmøy (figur 1.1). Nedbørfeltet er 7,1 km², og har 
en gjennomsnittlig vannføring på 271 l/s (http://nevina.nve.no/). Det er flere myrer og to små innsjøer 
i øvre del av nedbørfeltet. Største innsjø er Rotavatnet (75 moh., 0,03 km²). Nedbørfeltet er dominert 
av jordbruksområder og beiteland. Skog finnes i små områder og da primært som plantefelt. 
 
Langåkeråna har én sidebekk av betydning. Denne renner fra Hålandsdalen og ender i hovedelven ved 
Mjåvatnvegen (figur 12.1). I tillegg er det en kort sidebekk fra Kvitemyr som kommer ut i hovedelven 
noen hundre meter ovenfor bekken fra Hålandsdalen (figur 12.1 og tabell 12.1). 
 
Tabell 12.1. Vassdragsbeskrivelse av Langåkeråna med kartlagte sidebekker. Feltareal og 
middelvannføring er hentet fra http://nevina.nve.no/. Se figur 12.3-12.5 for kart. 
Vassdragsdel Nedbørfelt 

(km2) 
Høyeste punkt 

(moh.) 
Middel-

vannføring (l/s) 
Anadrom 

lengde (m) 
Anadromt 
areal (m²) 

Langåkeråna 7,1 106 271 5210 12150 
Bekk fra Hålandsdalen 0,9 94 35 650 887 
Bekk fra Kvitemyr 0,4 95 16 80 139 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12.1. Oversiktskart over 
Langåkeråna med to små 
sidebekker. 

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

HYDROLOGISKE INNGREP 

Så vidt oss bekjent er det ikke vannuttak eller reguleringer i vassdraget. Hydrologisk status er derfor 
vurdert å være svært god. 
 
VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

Langåkeråna og bekken fra Hålandsdalen har ingen absolutte vandringshindre, og er derfor kartlagt 
opp til et punkt der de ble vurdert som for små til å ha potensiale for sjøørretproduksjon. I sidebekken 
fra Kvitemyr er det et naturlig vandringshinder ca. 80 m opp i bekken. 
 
Langåkeråna 

Det er en kunstig terskel ca. 230 m opp i elven; denne er et temporært vandringshinder (figur 12.2A). 
Dette er det sannsynligvis mulig å passere for oppvandrende anadrom fisk på litt høy vannføring. Det 
er bygget seks små terskler på de nederste 1200 meterne av elven (figur 12.2B og 12.5). Voksen fisk 
vil ikke ha nevneverdige problemer med å forsere disse. Tersklene kan imidlertid forhindre at ungfisk 
kan vandrer oppover i elven. Under Mjåvatnvegen går det en kulvert som normalt er grei å passere, 
men under synfaringen 27. august 2019 var kulverten sperret av et digert plast-objekt (figur 12.2C). 
 
A) Temporært vandringshinder i segment 3 B) Liten terskel i segment 10 

 C) Kulvert under Mjåvatnvegen i segment 33 D) Rør i bekk fra Hålandsdalen (segment A1) 

Figur 12.2. A) Kunstig terskel som skaper temporært vandringshinder nede i Langåkeråna. B) 
Eksempel på liten terskel i nedre del av Langåkeråna.  C) Kulvert under Mjåvatnvegen i segment 31. 
Normalt grei å passere, men på synfarings-tidspunktet sperret av et stort plast-objekt. D) Rør i bekk 
fra Hålandsdalen. Kan ikke passeres på lav vannføring. 
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Bekk fra Hålandsdalen  

Nederst i bekken fra Hålandsdalen, i segment A1, går elven i rør under Mjåvatnvegen. Disse rørene er 
det vanskelig å passere på lav vannføring, da vanndypet i rørene blir for lite. (figur 12.2.D). 
 
Bekk fra Kvitemyr 

Bekken fra Kvitemyr er lagt i rør på ca. 80 meter fra vandringshinderet og ned til samløpet med 
Langåkeråna. 
 
MORFOLOGISKE INNGREP 

Langåkeråna 

Langs det meste av Langåkeråna mangler det kantvegetasjon. Fra segment 18 til 24, fra segment 28 til 
33 og fra segment 36 til 39 er elven utrettet, og totalt er nesten halvparten av elvestrengen utrettet. Det 
er forbygninger langs ca. ¼ av bankene. Dette overlapper i stor grad med utrettede områder (figur 
12.2-12.7). I nedre halvdel av elven er det bare partiet vest-nordvest for Flekshammar som er lite 
berørt i selve elveløpet (figur 12.5, 12.6 og 12.9). I øvre del av elven er det elvestrekningen fra like 
nord for Hagavegen og sørover hvor det er lite inngrep i elveløpet, men også her er det stort sett fravær 
av kantvegetasjon (figur 12.8). Det ble i tillegg registrert en del rør/kulverter i Langåkeråna, men disse 
er korte og utgjør ikke vandringshindre. 
 
A) Forbygd strekning uten kantvegetasjon 

 

B) Utretting og gjengrodd strekning  

C) Nyere utretting og delvis tilgrodd strekning 

 

D) Utretting og gjengrodd strekning i segment 32 

 Figur 12.3. A) Forbygd strekning uten kantvegetasjon i segment 11. B) Utrettet og gjengrodd 
strekning uten kantvegetasjon ved Langåker. C) Strekning utrettet i nyere tid (etter 1964) nord for 
Flekshammar. Kantvegetasjonen er fjernet og elven tilgrodd av vannplanter. D) Utrettet og gjengrodd 
strekning uten kantvegetasjon nord for Mjåvatnvegen.  
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Nedbørfeltet er preget av jordbruk og beiteland og noen plantefelt i øvre del. En svært liten del av 
nedbørfeltet er uberørt, noe som gjør at feltets morfologiske status havner i kategorien «svært dårlig 
tilstand» (tabell 12.2). 
 
Det ble kun registrert små inngrep i elvebunnen i form av rør og en håndfull små terskler, men det er 
sannsynlig at det ble fjernet en del stein fra elveløpet i forbindelse med utretting. Morfologisk tilstand 
er vurdert å være svært dårlig, med inngrep i nedbørfeltet og manglende kantvegetasjon som 
utslagsgivende faktorer. 
 
Bekk fra Hålandsdalen 

Bekken er utrettet i nesten hele sin lengde. Kantvegetasjonen er fraværende og det er noen korte strekk 
med forbygninger. Nedbørfeltet er dominert av beiteland (figur 12.4A). Samlet gjør dette at 
morfologisk tilstand er «svært dårlig» (tabell 12.2). Elvestrekningen er også påvirket av avrenning 
med høyt innhold av næringsstoffer (figur 12.4B). 
 
Bekk fra Kvitemyr 
Det er en svært kort strekning fra hovedelven og opp til vandringshinderet, og tilnærmet hele 
elvestrekningen er lagt i rør. Nedbørfeltet er preget av beiteland. Morfologisk status er «svært dårlig» 
(tabell 12.2).  
 
A) Forbygd og utrettet strekning B) Næringstilførsler i bekk fra Hålandsdalen 

Figur 12.4. A) Forbygd og utrettet strekning i bekken fra Hålandsdalen. B) Det er store 
næringstilførsler fra beiteområdene rundt elven, og disse fører stedvis til heterotrof begroing. 
 
Tabell 12.2. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Langåkeråna og sidebekkene i % av 
elvelengden, og samlet morfologisk status i henhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elv Lengde 
(m) 

Utretting/ 
bekkelukking Bunnen Bankene Kant- 

vegetasjon 
Nedbør- 

feltet 
Morfologisk 

status 
Langåkeråna 5210 40-70 0 20-50 >60 >60 Svært dårlig 
Bekk fra Hålandsdalen 650 >70 <10 5-20 >60 >60 Svært dårlig 
Bekk fra Kvitemyr 80 >70 >50 >50 >60 >60 Svært dårlig 
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Figur 12.5. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre, elektrofiskestasjoner og 
nummererte elvesegmenter i nedre del av Langåkeråna. Elvesegmentenes habitatkvalitet er vist med 
farger. Se tabell 12.3 for detaljer om hvert segment. 



 

Rådgivende Biologer AS 105 Rapport 3000 

Figur 12.6. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiskestasjoner og nummererte elvesegmenter i midtre 
del av Langåkeråna. Se tabell 12.3 for detaljer om hvert segment. 
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Figur 12.7. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre, elektrofiskestasjoner og 
nummererte elvesegmenter i midtre del av Langåkeråna, i bekken fra Hålandsdalen og bekk fra 
Kvitemyr. Se tabell 12.3 for detaljer om hvert segment. 



 

Rådgivende Biologer AS 107 Rapport 3000 

Figur 12.8. Oversikt over fysiske inngrep og nummererte elvesegmenter i øvre del av Langåkeråna. Se 
tabell 12.3 for detaljer om hvert segment. 



 

Rådgivende Biologer AS 108 Rapport 3000 

HABITATFORHOLD 

Langåkeråna 

Fra sjøen og opp til samløpet med bekken fra Hålandsdalen er 69 % av arealet definert som dårlig eller 
svært dårlig fiskehabitat, mens 29 % har moderat kvalitet, og under 2 % har god habitatkvalitet (tabell 
12.3). Gjengroing, mye finsedimenter, lav morfologisk variasjon og manglende kantvegetasjon er de 
viktigste årsakene til at habitatkvaliteten er så dårlig (se f.eks. figur 12.3). 
 
Oppstrøms samløp med bekken fra Hålandsdalen er habitatkvaliteten bedre (tabell 12.3 og figur 
12.9B); kategorien moderat habitatkvalitet dominerer på denne strekningen og utgjør 76 % av 
elvearealet. Kun 5 % av elvearealet har dårlig kvalitet på denne strekningen, mens 19 % har god 
kvalitet. Det er generelt få områder med gode gyteforhold (figur 12.10). Mange av strekningene med 
gytesubstrat er gjengrodd, og det er relativt mye finstoff i substratet. En del områder er så gjengrodd at 
det ikke var mulig å vurdere substratkvaliteten, men disse vil uansett være uegnet som gyteområder 
slik forholdene var ved befaringen. 
 
A) Strykstrekning med moderat habitatkvalitet 

 

B) Strykstrekning oppstrøms Mjåvatnvegen 

 Figur 12.9. A) Strykstrekning nordvest for Flekshammar, med moderat habitatkvalitet. Mangel på 
kantvegetasjon er her den viktigste faktoren for redusert habitatkvalitet. B) Strykstrekning i segment 
34, oppstrøms Mjåvatnvegen. Også her er habitatkvaliteten moderat. 
 
Bekk fra Hålandsdalen  

I bekken fra Hålandsdalen er nesten 70 % av bekken sakteflytende rennepartier, stort sett med tett 
vannvegetasjon. Dette partiet har dårlig habitatkvalitet (figur 12.4 og 12.7, tabell 12.3). I øvre del er 
det et parti med strykstrekning med dårlige gyteforhold. (figur 12.10). I gjennomsnitt er 
habitatforholdene i bekken i kategorien «dårlig» (tabell 12.3). 
 
Bekk fra Kvitemyr 

Bekken er lagt i rør på anadrom strekning, og habitatkvaliteten er «svært dårlig» (12.7 og tabell 12.3). 
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Figur 12.10. Fordeling av gyteområder i Langåkeråna og to sidebekker, registrert i august 2019. 
Fargene på kartet indikerer andel av elvearealet som er egnet som gytehabitat. Mye av gytearealet er 
imidlertid av dårlig kvalitet på grunn av gjengroing. 
 



 

Rådgivende Biologer AS 110 Rapport 3000 

Tabell 12.3. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i 
Langåkeråna og sidebekkene. Segmentene er avmerket i figur 12.5-12.8. 
Vassdragsdel Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

Langåkeråna 1 Stryk 4 3 1 8 Moderat 1275 
 2 Renne 3 3 1 7 Moderat 47 
 3 Stryk 3 3 1 7 Moderat 108 
 4 Renne 2 1 1 4 Svært dårlig 201 
 5 Renne 2 2 1 5 Dårlig 43 
 6 Stryk 2 3 1 6 Dårlig 26 
 7 Renne 2 2 1 5 Dårlig 151 
 8 Gyteareal 3 2 2 7 Moderat 117 
 9 Stryk 3 3 1 7 Moderat 191 
 10 Renne 2 1 1 4 Svært dårlig 254 
 11 Stryk 2 2 1 5 Dårlig 215 
 12 Renne 2 3 1 6 Dårlig 231 
 13 Stryk 2 2 1 5 Dårlig 743 
 14 Renne 2 2 1 5 Dårlig 121 
 15 Stryk 2 3 1 6 Dårlig 75 
 16 Renne 2 2 1 5 Dårlig 56 
 17 Renne 3 2 1 6 Dårlig 209 
 18 Stryk 2 2 1 5 Dårlig 253 
 19 Renne 2 1 1 4 Svært dårlig 608 
 20 Stryk 2 3 1 6 Dårlig 68 
 21 Renne 2 2 1 5 Dårlig 103 
 22 Stryk 2 2 1 5 Dårlig 84 
 23 Renne 2 1 1 4 Svært dårlig 1267 
 24 Stryk 3 4 1 8 Moderat 274 
 25 Gyteareal 3 1 1 5 Dårlig 918 
 26 Stryk 4 3 1 8 Moderat 83 
 27 Stryk 3 3 1 7 Moderat 436 
 28 Renne 3 3 1 7 Moderat 77 
 29 Stryk 3 3 4 10 God 179 
 30 Renne 3 1 1 5 Dårlig 126 
 31 Renne 3 2 3 8 Moderat 240 
 32 Renne 1 1 1 3 Svært dårlig 1004 
 33 Stryk 1 3 1 5 Dårlig 45 
 34 Stryk 4 3 1 8 Moderat 192 
 35 Gyteareal 3 3 1 7 Moderat 318 
 36 Stryk 4 3 1 8 Moderat 124 
 37 Stryk 4 4 1 9 God 299 
 38 Gyteareal 3 3 1 7 Moderat 74 
 39 Stryk 4 3 1 8 Moderat 197 
 40 Renne 3 2 1 6 Dårlig 75 
 41 Gyteareal 3 3 1 7 Moderat 23 
 42 Stryk 3 4 1 8 Moderat 49 
 43 Stryk 3 3 1 7 Moderat 97 
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Tabell 12.3. fortsetter. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike 
elvesegmenter i Langåkeråna og sidebekkene. Segmentene er avmerket i figur 12.5-12.8. 
Vassdragsdel Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

 44 Stryk 3 3 4 10 God 136 
 45 Stryk 4 3 1 8 Moderat 237 
 46 Stryk 3 3 1 7 Moderat 59 
 47 Renne 3 3 1 7 Moderat 110 
 48 Stryk 3 3 1 7 Moderat 71 
 49 Renne 3 3 1 7 Moderat 16 
 50 Stryk 3 3 1 7 Moderat 81 
 51 Renne 3 3 1 7 Moderat 164 
  Totalt   2,7 2,1 1,1 5,9 Dårlig 12150 
Bekk fra  A1 Renne 2 2 1 5 Dårlig 604 
Hålandsdal A2 Stryk 4 3 1 8 Moderat 283 
  Totalt   2,6 2,3 1,0 6,0 Dårlig 887 
Bekk fra  B1 Kulvert 1 1 1 3 Svært dårlig 139 
Kvitemyr Totalt   1,0 1,0 1,0 3,0 Svært dårlig 139 
 

UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført på seks stasjoner i Langåkeråna (stasjon 1, 2, 4, 5 og 6 figur 12.5-12.7) og én 
stasjon i bekken fra Hålandsdalen (stasjon 3; figur 12.7). Habitatkvaliteten ble vurdert å være 
«velegnet» på stasjon 1 og 4-6, mens den ble vurdert som «egnet» på stasjon 2 og 3 (jf. DV 2018). Se 
vedlegg 1 for vannføring, vanntemperatur og ledningsevne under elektrofisket. Lengdefordeling for 
fangsten på stasjon 1, 4, 5 og 6 er presentert i figur 12.11. 
 
Langåkeråna 

På den øverste stasjonen (stasjon 1, 26 m²) ble det fanget 15 ørret, hvorav 13 årsyngel og 2 eldre 
individer (figur 12.11). Dette ga en estimert tetthet på henholdsvis 123 og 13 individer per 100 m² for 
disse to gruppene, tilsvarende svært god økologisk tilstand (DV 2018). I tillegg ble det fanget to ål. 
 
På den nest øverste stasjonen i Langåkeråna, litt nedstrøms samløpet med bekken fra Hålandsdalen 
(stasjon 2, 18 m²), ble det fanget 2 ørret; en årsyngel på 6,5 cm og en eldre på 16,7 cm. Dette ga en 
estimert tetthet på 23 ørret per 100 m², som tilsvarer dårlig økologisk tilstand (DV 2018).  
 
På midterste stasjon (stasjon 4, 44 m²) ble det fanget 10 ørret, hvorav 4 årsyngel (figur 12.11). Dette 
ga en estimert tetthet på 46 ørret per 100 m², som tilsvarer moderat økologisk tilstand (DV 2018). I 
tillegg ble det fanget to ål. 
 
På den nest nederste stasjonen (stasjon 5, 24 m²) ble det fanget 8 ørret; 4 årsyngel og 4 eldre individer 
(figur 12.11). Dette ga en estimert tetthet på henholdsvis 42 og 28 individer per 100 m² for disse to 
gruppene, tilsvarende god økologisk tilstand (DV 2018). I tillegg ble det fanget to ål. 
 
På nederste stasjon (stasjon 6, 56 m²), ble det fanget 12 ørret, hvorav 6 årsyngel (figur 12.11). Dette 
ga en estimert tetthet på 45 ørret per 100 m², som tilsvarer moderat økologisk tilstand (DV 2018).  
 
Gjennomsnittlig tetthet i hovedelven tilsvarer god økologisk tilstand. 
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Bekk fra Hålandsdalen 

På stasjon 3 (20 m²), i nedre del av bekken, ble det fanget 2 ørret på henholdsvis 7,3 og 7,6 cm. Dette 
ga en estimert tetthet på 25 ørret per 100 m², som tilsvarer dårlig økologisk tilstand (DV 2018). I 
tillegg ble det fanget 2 stingsild og 4 ål. 
 

 
Figur 12.11. Lengdefordeling ørret fanget på fire stasjoner i Langåkeråna (stasjon 1 og 4-6) 27. 
august 2019. Stasjonene er avmerket på kart i figur 12.5 – 12.7. 
 

FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Det er få gyteområder og kvaliteten på de gyteområdene som er i elven er moderat eller dårlig. Store 
deler av elven, særlig områdene opp til samløpet med bekken fra Hålandsdalen, er utrettet eller 
forbygd, og i den forbindelse er store steiner i elvebunnen fjernet og elven er homogen både i 
morfologi og substratsammensetning. Det er imidlertid mye vannplanter som skaper skjul for ungfisk. 
I partiet oppstrøm samløpet har elven noe mer variert morfologi og er i mindre grad gjengrodd, og i 
gjennomsnitt er det bedre gytemuligheter på denne strekningen.  
 
Bekken fra Hålandsdalen er i enda større grad påvirket av utretting. Det er svært dårlige gyteforhold 
og lite variert morfologi. I tillegg er bekken kraftig påvirket av tilførsler av næringsstoffer. 
 
TILTAK 

Tiltak i Langåkeråna bør i hovedsak innrettes for å øke andelen egnet gytehabitat. I sidebekken fra 
Hålandsdalen foreslås det kun etablering av kantvegetasjon for å redusere gjengroing og avrenning fra 
nedbørfeltet. Før de vannkjemiske forholdene er bedret her vil andre tiltak ha liten verdi. I bekk fra 
Kvitemyr er produksjonspotensialet for fisk så lavt, og eventuelle tiltak så dyre, at det ikke vil bli 
foreslått tiltak her.  
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Mangel på kantvegetasjon er utstrakt i vassdraget og det anbefales generelt å reetablere kantvegetasjon 
langs Langåkeråna der dette mangler, med særlig fokus på områdene der det er naturlig gytehabitat 
eller i områder der det blir foreslått utlegg av gytegrus. 
 
Lange strekninger i Langåkeråna er kanalisert og gjengrodd. Her er vannfarten svært lav og det er 
vanskelig å tilrettelegge for godt oppvekst- og gytehabitat. Utover å foreslå reetablering av 
kantvegetasjon, som kan redusere gjengroing av vannplanter, blir det ikke foreslått andre tiltak på 
disse strekningene.  
 
Tiltak nedstrøms samløpet med bekk fra Hålandsdalen 

For at fisken lettere skal komme opp i vassdraget er det viktig at terskelen nederst i vassdraget 
(segment 3) blir fjernet eller endret. For å bedre gyteforholdene foreslås det å aktivt reetablere 
kantvegetasjonen i områder med egnet gytesubstrat. Intakt kantvegetasjon vil holde tilbake avrenning 
fra jordbruksområdene rundt, og gi skygge som gjør at vannplantene i elvebunnen får dårligere 
vekstvilkår. Aktiv reetablering av kantvegetasjon bør prioriteres der det er tilstrekkelig strømfart til at 
områdene er egnet som gyteområder. Områder som er aktuelle for disse tiltakene er segment 11, 16 og 
20. Noe avhengig av substratet på disse strekningene bør det også legges ut gytegrus enkelte steder. 
Det vil uansett være gunstig å fjerne dagens vannplanter og finstoff på disse områdene om tiltak med 
utlegging av gytegrus blir aktuelt. 
 
I segment 24 til 26 er substratet relativt bra og her vil aktiv beplanting være anbefalt tiltak. For å raskt 
oppnå skyggepartier kan det eventuelt lages «gytetunneler» ved å dekke til elven i disse områdene (se 
kapittel 3 for beskrivelse av dette tiltaket).  
 
For å skape mer morfologisk variasjon og skjul for ungfisk er utlegg av stein med diameter 20-50 cm, 
både langs land og midt i elven, aktuelt mange steder. Dette vil skape hulrom og variasjon i 
vannhastighet, dyp og sedimentsammensetning. Stein bør ikke legges ut som rene terskler, men heller 
i hauger, røyser og langsgående steinrygger. Tiltaket er særlig aktuelt i segmentene 10, 13 og 15.  
 
Det anbefales å fjerne de aller fleste tersklene i nedre del av elven. I områder hvor tersklene fjernes vil 
vannfarten øke og sannsynligvis vil det oppstå egnede gyteforhold flere steder. Best resultat vil en få 
om en gjennomfører tiltak med steinutlegging og grusutlegg i områdene hvor tersklene rives. 
Terskelen i segment 16 kan beholdes og det kan etableres et gyteområde oppstrøms denne. 
 
Tabell 12.4. Liste over foreslåtte tiltak i Langåkeråna og sidebekken fra Hålandsdalen i prioritert 
rekkefølge, med estimert kostnad, effekt på ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i 
henhold til vannforskriften (VF). Se figur 12.5-12.8 for plassering av tiltak. Effekt på ungfisk gjelder 
for vassdraget som helhet. Kostnader og effekter avhenger av omfang av tiltakene. 
Nr. Lokalisering Tiltak Kostnad 

(x 1000 kr) 
Effekt 

ungfisk (%) 
Effekt 

VF 
1. Segment 3 Fjerne/utbedre temp. vandringsh. 5-20 30 Ingen 
2. Segment 11, 20 Kantvegetasjon og gytetunnel   20-30* 10-20 Ingen 
3. Segment 16 Gytegrus og kantveg./gytetunnel    20-30* 10-15 Ingen 
4. Segment 45 og 48 Gytegrus   5-10* 5-20 Ingen 
5. Segment 10, 13 og 15 Fjerne terskler/steinutlegg 20-30 5-10 Ingen 
6. Segment 35 og 37 Kantvegetasjon  5-10 2-5 Ingen 
7. Segment 24-26 Kantvegetasjon/gytetunnel   20-30* 2-10 Ingen 
8. Segment A1 og A2 Kantvegetasjon 5-10 0-2 Ingen 
*Kostnad per sted. 
 

Tiltak ovenfor samløp med bekk fra Hålandsdalen 

Substratet er mindre tilgrodd i denne delen av vassdraget og vannfarten er gjennomgående noe høyere. 
Foreslåtte tiltak er imidlertid mye de samme som de som er foreslått nedstrøm samløpet. I segment 35 
og 37 anbefales aktiv reetablering av kantvegetasjon i områder med egnet gytesubstrat. Eventuelt kan 
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det lages «gytetunneler» ved å dekke til elven i disse områdene, for raskere å oppnå skyggepartier. Det 
er en fordel å skape gyteområder langt oppe i elven, og det foreslås å etablere ett eller flere mindre 
gyteområder knyttet til små brekk i segment 45 og 48. 
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13. STOLSÅNA 

Stolsåna (Martaåna) renner ut i Ferkingstadvågen på vestsiden av Karmøy (figur 1.1). Nedbørfeltet er 
18,3 km², og har en gjennomsnittlig vannføring på 721 l/s (http://nevina.nve.no/). I øvre del av 
nedbørfeltet er det flere store innsjøer, og innsjøer utgjør totalt 12,5 % av nedbørfeltet. Rett oppstrøms 
den anadrome strekningen ligger Holmavatnet, som er regulert. Ellers er det en del myrområder og 
små tjern i nedbørfeltet. Høyestliggende punkt i nedbørfeltet er 94 moh. I tillegg til selve Stolsåna ble 
to sidebekker kartlagt, hvorav kun Tverrbekken er av en viss betydning for produksjon av anadrom 
fisk (figur 13.1 og tabell 13.1). 
 
Tabell 13.1. Vassdragsbeskrivelse av Stolsåna og sidebekken som renner inn fra sør. Feltareal og 
middelvannføring er hentet fra http://nevina.nve.no/. Se figur 13.1 og 13.3-13.5 for kart. 
Vassdragsdel Nedbørfelt 

(km2) 
Høyeste punkt 

(moh.) 
Middel-

vannføring (l/s) 
Anadrom 

lengde (m) 
Anadromt 
areal (m²) 

Stolsåna 18,3 94 721 5200 26784 
Tverrbekken 1,9 66 74 290* 518* 
Bekk fra Sævikedalen 0,7 65 26 90* 139* 
*Kun kartlagt strekning er inkludert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13.1. Oversiktskart over 
Stolsåna med to sidebekker 
som ble kartlagt. 

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

HYDROLOGISKE INNGREP 

Holmavatnet oppstrøms anadrom strekning er regulert med 3,5 m, og det blir tatt ut vann til 
kommunalt drikkevann og til Hydro sitt anlegg på Karmøy. Samlet blir det årlig tatt ut ca. 3 mill. m³ 
vann, noe som tilsvarer ca. 100 l/s i gjennomsnitt. Det er minstevannføringsbestemmelser knyttet til 
reguleringen. I perioden 1. mars til 15. oktober skal det slippes 25 l/s og resten av året 10 l/s fra 
Holmavatnet. Vannføringen er dermed store deler av tiden betydelig lavere nå sammenlignet med før 
reguleringen. Sannsynligvis er flommene også blitt noe færre. Uten mer detaljert kunnskap er det 
vanskelig å vurdere de biologiske effektene av dette, og hydrologisk status settes til «moderat». 
  
VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

Stolsåna 

Det er et vandringshinder i segment 55 ca. 300 m oppstrøms Tverrbekken. Dette er en gammel 
steindam (figur 13.2A og 13.5). Det er usikkert om det er mulig for anadrom fisk å passere gjennom, 
men på befaringen ble det vurdert som lite sannsynlig. I de to sidebekkene er det ikke registrert 
vandringshindre på kartlagt strekning. Kartleggingen ble avsluttet der vannføringen ble vurdert til å 
være for liten for produksjon av sjøørret.  
 
A) Gammel dam, vurdert som vandringshinder 

 

B) Talastemmen 

 
C) Kulvert under Fv 47 

 

D) Rør under Burmavegen i bekk fra Sævikedalen 

 
Figur 13.2. A) Gammel dam i segment 55, vurdert som dagens absolutte vandringshinder. B) 
Talastemmen er åpnet opp slik at gytefisk lett kan passere, men fremdeles er det vanskelig for småfisk 
å vandre opp. C) Kulvert under Fylkesvei 47. Kulverten er relativt kort og er greit passerbar for fisk. 
D) Rør under Burmavegen i bekk fra Sævikedalen. Rørene kan passeres av både liten og stor fisk.  
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Det er også noen terskler og gamle steindammer hvor det kan være vanskelig for ungfisk å passere. I 
nedkant av segment 11 er det en terskel som kan være vanskelig å passere for ungfisk. Ved segment 
34 og segment 44 (Talastemmen), har det tidligere vært steindemninger som nå er åpnet opp. Det er 
fremdeles noe krevende for ungfisk å vandre forbi oppover (figur 13.2B). I segment 50 er det lagt en 
del stein i elven, trolig i forbindelse med gamle stier, og disse kan skape oppvandringsproblemer ved 
lav vannføring.  
 
Tverrbekken og bekk fra Sævikedalen 

I Tverrbekken er der ingen bekkelukkinger eller vandringshindre på den kartlagte strekningen. I 
Bekken fra Sævikedalen er det heller ingen vandringshindre, men det er et 8 meter langt rør under 
Burmavegen, dette røret er det greit for fisk å passere gjennom.  
 
Kartleggingen ble i begge bekkene avsluttet der vannføringen ble vurdert til å være for liten for 
produksjon av sjøørret.  
 
MORFOLOGISKE INNGREP 

Stolsåna 

Kantvegetasjonen mangler lang det meste av Stolsåna (figur 13.3-13.6). Forbygninger langs 
elvebankene er det også relativt mye av og dette dekker 21 % av bankene. Det er betydelige 
strekninger som er utrettet, og samlet utgjør utrettinger 15 % av dagens elvestrekning. Utrettingene har 
ført til at elvestrekningen er blitt noe kortere enn den opprinnelig var. Mye av forbygningen langs 
Stolsåna er knyttet til de utrettete strekningene. Det er særlig i to områder i elven som har lange 
utrettinger og det er fra segment 26 til 31 og fra segment 41 til 43 (figur 13.3 og 13.4). Fra 
Talastemmen og videre oppover i vassdraget er det tilnærmet inngrepsfritt i elven, men 
kantvegetasjonen mangler også her. Nedbørsfeltet er preget av jordbruk i nedre deler, her er også noe 
bebyggelse. I øvre del av nedbørfeltet er det betydelig beitepåvirkning, og enkelte plantefelt.  
 
Tverrbekken og bekk fra Sævikedalen 

I Tverrbekken ble en strekning på knapt 300 meter kartlagt. Det var ingen inngrep i selve elven, men 
kantvegetasjon manglet og det er betydelige inngrep i nedbørfeltet, primært knyttet til beiting. I bekk 
fra Sævikedalen ble bare 90 meter kartlagt og en kort rørstrekning utgjør 10 % av elvestrekningen 
(figur 13.2D). I tillegg er det en kort strekning med forbygninger på begge sider (figur 13.4). Ellers 
var det også her manglende kantvegetasjon og betydelige inngrep i nedbørfeltet (jf. tabell 13.2). 
Vannkvaliteten i bekken virker å være sterkt påvirket av næringstilførsler og sammen med tidvis svært 
lav vannføring gjør dette at bekken fremstår som neglisjerbar med tanke på fiskeproduksjon, og 
bekken er ikke tatt med i videre vurderinger. 
 
Tabell 13.2. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Stolsåna og sidebekkene i % av elvelengden, 
og samlet morfologisk status i henhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elv Lengde 
(m) 

Utretting/ 
bekkelukking Bunnen Bankene Kant- 

vegetasjon 
Nedbør- 

feltet 
Morfologisk 

status 
Stolsåna 5200 10-40 ≤ 10 20-50 > 60 40-60 Svært dårlig 
Tverrbekken 290 0 0 0 > 60 40-60 Svært dårlig 
Bekk fra Sævikedalen 90 10-40 10-25 20-50 > 60 40-60 Svært dårlig 
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Figur 13.3. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre, elektrofiskestasjoner og 
nummererte segmenter i nedre del av Stolsåna. Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se 
tabell 13.3 for detaljer om hvert segment. 
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Figur 13.4. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre, elektrofiskestasjoner og 
nummererte segmenter i midtre del av Stolsåna, i bekk fra Sævikedalen (S1) og i Tverrbekken (B1-B4). 
Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 13.3 for detaljer om hvert segment. 
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Figur 13.5. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre, elektrofiskestasjoner og 
nummererte segmenter i øvre del av Stolsåna. Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 
13.3 for detaljer om hvert segment. 
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Tabell 13.3. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i 
Stolsåna og sidebekkene. Segmentene er avmerket i figur 13.3-13.5. 
Vassdragsdel Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

Stolsåna 1 Renne 3 2 1 6 Dårlig 4284 
 2 Stryk 3 2 1 6 Dårlig 31 
 3 Renne 3 2 1 6 Dårlig 291 
 4 Stryk 3 3 1 7 Moderat 955 
 5 Renne 3 2 1 6 Dårlig 55 
 6 Stryk 3 3 1 7 Moderat 347 
 7 Renne 2 2 1 5 Dårlig 234 
 8 Renne 2 2 3 7 Moderat 227 
 9 Stryk 3 3 3 9 God 237 
 10 Stryk 2 3 1 6 Dårlig 229 
 11 Renne 2 1 1 4 Svært dårlig 247 
 12 Stryk 2 2 1 5 Dårlig 79 
 13 Renne 2 2 1 5 Dårlig 67 
 14 Gyteareal 2 2 1 5 Dårlig 44 
 15 Renne 2 2 1 5 Dårlig 29 
 16 Gyteareal 2 2 1 5 Dårlig 23 
 17 Gyteareal 2 2 2 6 Dårlig 85 
 18 Stryk 2 2 2 6 Dårlig 210 
 19 Gyteareal 2 1 1 4 Svært dårlig 102 
 20 Stryk 3 3 1 7 Moderat 60 
 21 Gyteareal 3 2 1 6 Dårlig 40 
 22 Renne 3 2 1 6 Dårlig 26 
 23 Stryk 4 3 1 8 Moderat 299 
 24 Renne 3 3 1 7 Moderat 208 
 25 Stryk 3 3 1 7 Moderat 64 
 26 Renne 2 2 1 5 Dårlig 228 
 27 Stryk 2 2 1 5 Dårlig 54 
 28 Renne 1 2 1 4 Svært dårlig 389 
 29 Gyteareal 2 2 1 5 Dårlig 47 
 30 Gyteareal 2 1 1 4 Svært dårlig 761 
 31 Gyteareal 2 4 1 7 Moderat 43 
 32 Renne 2 1 1 4 Svært dårlig 26 
 33 Stryk 3 4 1 8 Moderat 119 
 34 Renne 3 2 1 6 Dårlig 36 
 35 Gyteareal 3 1 1 5 Dårlig 325 
 36 Stryk 4 4 1 9 God 874 
 37 Renne 3 2 1 6 Dårlig 187 
 38 Gyteareal 4 3 1 8 Moderat 100 
 39 Stryk 4 3 1 8 Moderat 370 
 40 Gyteareal 4 3 1 8 Moderat 163 
 41 Renne 3 2 1 6 Dårlig 462 
 42 Renne 1 1 1 3 Svært dårlig 1035 
 43 Gyteareal 2 3 1 6 Dårlig 244 
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Tabell 13.3. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i 
Stolsåna og sidebekkene. Segmentene er avmerket i figur 13.3-13.5. 
Vassdragsdel Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

 44 Renne 2 2 1 5 Dårlig 278 
 45 Stryk 4 1 1 6 Dårlig 248 
 46 Renne 4 4 2 10 God 85 
 47 Stryk 4 3 1 8 Moderat 219 
 48 Gyteareal 3 2 1 6 Dårlig 130 
 49 Renne 4 4 2 10 God 303 
 50 Stryk 4 4 4 12 Svært god 390 
 51 Renne 4 2 3 9 God 673 
 52 Stryk 4 4 3 11 Svært god 85 
 53 Renne 4 3 2 9 God 118 
 54 Stryk 4 4 1 9 God 119 
 55 Renne 4 1 1 6 Dårlig 40 
 56 Stryk 4 2 2 8 Moderat 223 
 57 Renne 4 4 2 10 God 146 
 58 Stryk 4 3 2 9 God 72 
 59 Renne 4 3 2 9 God 83 
 60 Stryk 4 3 1 8 Moderat 529 
 61 Renne 4 3 1 8 Moderat 516 
 62 Renne 4 2 1 7 Moderat 500 
 63 Renne 4 1 1 6 Dårlig 881 
 64 Renne 4 2 1 7 Moderat 196 
 65 Renne 4 1 1 6 Dårlig 645 
 66 Renne 4 2 1 7 Moderat 308 
 67 Stryk 4 3 1 8 Moderat 1284 
 68 Renne 4 1 1 6 Dårlig 867 
 69 Renne 4 3 1 8 Moderat 377 
 70 Renne 4 1 1 6 Dårlig 2105 
 71 Renne 4 3 1 8 Moderat 287 
 72 Renne 4 1 1 6 Dårlig 430 
 73 Stryk 4 3 1 8 Moderat 54 
  Total   3,3 2,4 1,2 6,8 Moderat 26127 
Tverrbekken B1 Renne 4 4 1 9 God 31 
 B2 Stryk 4 4 1 9 God 26 
 B3 Renne 4 4 1 9 God 70 
 B4 Renne 4 1 1 6 Dårlig 391 
  Total   4,0 1,7 1,0 6,7 Moderat 518 
Bekk fra  S1 Renne 1 1 1 3 Svært dårlig 139 
Sævikedalen Total   1,0 1,0 1,0 3,0 Svært dårlig 139 
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Figur 13.6. Utretting og gammel forbygning i segment 35. Kantvegetasjon mangler, og store deler av 
elvebunnen er gjengrodd. 
 

HABITATFORHOLD 

Stolsåna 

Det er generelt moderate habitatforhold i for fisk i vassdraget (tabell 13.3). Spesielt nedstrøms 
dammen i segment 55 er det mye dårlige habitatforhold, og av 55 segment på denne strekningen er 
bare ni plassert i kategorien god eller svært god. Sju av disse segmentene er ovenfor Talastemmen. Det 
er primært utrettinger og forbygninger sammen med manglende kantvegetasjon som gjør at 
habitatkvaliteten er dårlig. Store deler av elvebunnen er dekt av vegetasjon i rennepartiene. 
Strekningen nedenfor dammen har imidlertid relativt stor variasjon i mesohabitattyper. Samlet utgjør 
gyteareal 17 % av arealet på denne strekningen, og det er relativt godt fordelt utover (figur 13.7). 
Renne og stryk utgjør henholdsvis 53 og 30 % av arealet i denne delen av elven (se f.eks. figur 13.8A-
D). Oppstrøms dammen i segment 55 er det mindre variasjon, og renne utgjør 77 % av arealet, mens 
resten er definert som stryk. Det er tilnærmet null gyteareal på denne strekningen (figur 13.7). 
 
Tverrbekken 

I Tverrbekken er det renne som dominerer, bare en kort strekning helt ned mot Stolsåna er 
strykstrekning. Det er ikke gyteforhold på den kartlagte elvestrekningen. 
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Figur 13.7. Fordeling av gyteområder i Stolsåna og sidebekker registrert i august 2019. Fargene på 
kartet indikerer andel av elvearealet som er egnet som gytehabitat. 
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A) Nedre del av Stolsåna – segment 4 

 

B) Midtre del av Stolsåna, segment 23  

 

C)  Utrettet renne i segment 42

 

 D) Gyteområde i segment 51 

 
Figur 13.8. A) Nedre del av Stolsåna, segment 4, med moderat habitatkvalitet. B) Strykparti i midte 
del av elven, segment 23, moderat habitatkvalitet. Kantvegetasjon mangler og substratet er for grovt 
til å gi gyteforhold. C) Nederst i segment 42; utrettet renne. Kantvegetasjonen mangler og det er 
tilgrodd på elvebunnen. Habitatkvalitet svært dårlig. D) Gyteområde i segment 50. Velegnet vannfart 
og dyp, delvis tilgrodd elvebunn og kantvegetasjonen stort sett intakt. Habitatkvalitet god. 
 

UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført på fire stasjoner i Stolsåna (stasjon 1, 2, 4, og 5; figur 13.4 og 13.5) og én 
stasjon i Tverrbekken (stasjon 3; figur 13.4). Habitatkvaliteten ble vurdert å være «velegnet» på 
stasjon 4 og «egnet» på de fire andre stasjonene (jf. DV 2018). Se vedlegg 1 for vannføring, 
vanntemperatur og ledningsevne under elektrofisket. Lengdefordeling for fangsten er presentert i figur 
13.9. 
 
Stolsåna 

På den nederste stasjonen (stasjon 1, 105 m²) ble det fanget 15 ørret og 2 laks, hvorav henholdsvis 13 
og 0 årsyngel (figur 13.9). Dette ga en estimert tetthet på 32 ørret og 3 laks per 100 m², som tilsvarer 
moderat økologisk tilstand (DV 2018). 
 
På nest nederste stasjon (stasjon 2, 150 m²), ble det fanget 14 ørret, hvorav 4 årsyngel og 10 eldre 
individer (figur 13.9). Dette ga en estimert tetthet på henholdsvis 7 og 9 individer per 100 m² for disse 
to gruppene, tilsvarende dårlig økologisk tilstand (DV 2018). 
 
På den nest øverste stasjonen (stasjon 4, 198 m²) ble det fanget 12 ørret, hvorav 2 årsyngel  (figur 
13.9). Dette ga en estimert tetthet på henholdsvis 3 og 8 individer per 100 m² for årsyngel og eldre 
individer, tilsvarende svært dårlig økologisk tilstand (DV 2018).  
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På den øverste stasjonen (stasjon 5, 158 m²) ble det fanget 5 ørret, hvorav 2 årsyngel og 3 eldre 
individer (figur 13.9). Dette ga en estimert tetthet på henholdsvis 5 og 2 individer per 100 m² for disse 
to gruppene, tilsvarende svært dårlig økologisk tilstand (DV 2018). I tillegg ble det fanget seks små ål. 
 

 
Figur 13.9. Lengdefordeling for laks og ørret fanget på stasjoner i Stolsåna (stasjon 1, 2, 4 og 5) den 
20. november 2019. Stasjonene er avmerket på kart i figur 13.4 og 13.5. Laks ble bare registrert på 
stasjon 1. På stasjon 3 i Tverrbekken ble det kun fanget én ørret på 13,5 cm. 
 

Tverrbekken 

I Tverrbekken ble én stasjon undersøkt (stasjon 3, 75 m²). Det ble det fanget én ørret på 13,5 cm. Dette 
ga en estimert tetthet på 2 ørret per 100 m², som tilsvarer svært dårlig økologisk tilstand (DV 2018).  
 
FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Det er i utgangspunktet tilstrekkelig med gyteområder i Stolsåna nedenfor Talastemmen, men 
habitatkvaliteten på mange av gyteområdene er dårlig. Hovedårsaken til dette er at det er mye finstoff i 
gytesubstratet og at store deler av elvebunnen er gjengrodd. I forbindelse med utretting og 
forbygninger er sannsynligvis mye stor stein i elvebunnen fjernet og dette har redusert variasjonen i 
elvemiljøet. Mye av denne strekningen er derfor homogen både i morfologi og 
substratsammensetning. Dammen i segment 55 er vurdert som et absolutt vandringshinder, og 
forhindrer dermed produksjon av sjøørret på elvens øverste 1,6 km. Ovenfor dammen er det svært 
begrenset med gyteområder, og dette er habitatflaskehalsen for produksjonen på denne 
elvestrekningen. 
 
I Tverrbekken er det tilnærmet ingen gyteområder på den kartlagte strekningen. Vannkvalitet og 
vannmengde tilsier at bekken fra Sævikedalen i dag ikke er egnet for fiskeproduksjon. 
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TILTAK 

Det anbefales å åpne dammen i segment 55 slik at anadrom fisk kan vandre forbi og ta i bruk 
områdene oppstrøms (figur 13.2A). Dersom dammen fjernes bør det etableres gyteområder på 
elvestrekningen som blir tilgjengelig. Partiet oppstrøm er stort sett enten noe stritt eller veldig rolig, og 
er dermed vanskelig eller uegnet for etablering av gyteområder. Fem mindre områder peker seg 
imidlertid ut som egnet for utlegging gytegrus på denne strekningen (figur 13.10). Alle er små brekk 
med gunstig vannfart og vanndyp. Utlegging av grus på 10-20 m² (3-5 m³) vil sannsynligvis være mest 
hensiktsmessig på alle disse lokalitetene.  

Figur 13.10. Kart over områder hvor det er foreslått å legge ut gytegrus (oransje ringer) i øvre del av 
Stolsåna, under forutsetning av at dammen i segment 55 åpnes for oppvandrende anadrom fisk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13.11. Eksempel 
på kulp med lite brekk 
øverst i Stolsåna der det 
vil være gunstig å legge 
ut gytegrus. 
Sannsynligvis vil det 
være bra å fjerne en del 
vegetasjon og 
finsedimenter før grusen 
legges ut.   

Holma- 
vatnet 
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Det anbefales å reetablere kantvegetasjon langs det meste av Stolsåna der dette mangler, med særlig 
fokus på områdene nedenfor Talastemmen, og i tilknytning til eventuelle nye gyteområder i øvre del 
av elven. Dette vil også bedre morfologisk status (se tabell 13.2, tabell 13.4), og bedre 
oppvekstforholdene for fisk. For å raskt oppnå skyggepartier kan det eventuelt lages «gytetunneler» 
ved å dekke til elven i nyetablerte gyteområder eller på eksisterende gjengrodde gyteområder (se 
kapittel 3), eksempelvis i segment 14, 16 og 30.  
 
Flere av segmentene er utrettet. De fleste har imidlertid så lavt fall at gjenslynging ikke virker som en 
god løsning for å bedre fiskehabitatet. I segment 30 foreslår vi imidlertid gjenslynging for å skape et 
mer dynamisk og variert elvemiljø med stryk, kulper, rennepartier og gyteområder. Flyfoto fra 1964 
viser hvordan elven gikk da og kan være et utgangspunkt for hvordan elven kan tilbakeføres (figur 
13.12). En slik restaurering er kostbar og vil kreve at man ofrer noe av de tilstøtende 
jordbruksarealene. Et alternativ er å gjøre habitattiltak i elveløpet slik det ligger i dag. Et enkelt og 
effektivt habitattiltak er utlegg av stein med diameter 20-50 cm, både langs land og midt i elven, for å 
skape hulrom og variasjon i vannhastighet, dyp og sedimentsammensetning. Stein bør ikke legges ut 
som rene terskler, men heller i hauger, røyser og langsgående steinrygger. Det er ikke behov for å 
tilføre gytegrus i dette området, men vannplantene bør fjernes. Tilsvarende steinutlegginger er også 
aktuelt i segment 7, 26, 28, 42 og 43. 
 

Figur 13.12. Flyfoto av del av segment 30 i Stolsåna fra 1964 (til venstre) og fra 2017 (høyre). Store 
svinger i elven er rettet ut og er i dag jordbruksland.  
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Uavhengig av om elven gjenslynges eller om det legges ut steingrupper, bør kantvegetasjonen langs 
elven reetableres i størst mulig grad. Dette vil på sikt øke skjulforekomst, redusere gjengroing, 
redusere tilsig av finstoff og gjødsel, og fungere som en naturlig erosjonssikring. 
 
De små tersklene og dammene som er nevnt i kapittelet om vandringshindre og bekkelukkinger 
anbefales det å utbedre for å lette oppvandringen for små fisk. Dette er ikke viktige tiltak, men de er 
enkle å gjennomføre. Dette gjelder i nedkant av segment 11 der det er en terskel som kan være 
vanskelig å passere for ungfisk. Ved segment 34 og segment 44 (Talastemmen) har det tidligere vært 
steindemninger som nå er åpnet opp, men det er fremdeles noe krevende for ungfisk å vandre forbi 
oppover (figur 13.2.B). Små justeringer og flytting av enkeltsteiner vil øke konnektiviteten i disse 
områdene. 
 
Det er antatt at redusert vannføring har negative effekter på fiskeproduksjonen i Stolsåna. En økning i 
minstevannføring i perioden 16. oktober til 28. februar, eksempelvis til 20 l/s, vil trolig gi noe bedre 
forhold for fisk. Ettersom elven ikke er undersøkt ved dagens vinter-minstevannføring (10 l/s), er det 
vanskelig å kvantifisere effekten en slik økning vil ha på vanndekt areal og fiskeproduksjon. 
 
Det ble registrert gjedde i Ytra Holmavatnet på 1980-tallet (https://mittfiske.no). Gjedde ble ikke 
registrert i Stolsåna under vårt elektrofiske, men dersom gjedde flytter seg eller blir flyttet ned i 
Stolsåna vil det kunne føre til en stor reduksjon i produksjon av sjøørret og laks i elven. Det anbefales 
derfor en gjennomgang av tekniske løsninger for vannslipp fra Ytra Holmavatnet til Stolsåna, for å 
redusere risiko for at gjedde havner i elven. Det bør for eksempel være rist på rør for slipp av 
minstevannføring. 
 
Tabell 13.4. Liste over foreslåtte tiltak i Stolsåna i prioritert rekkefølge, med estimert kostnad, effekt 
på ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til vannforskriften (VF). Se figur 
13.3-13.5, 13.10 og 13.12 for plassering av tiltak. Effekt på ungfisk gjelder for vassdraget som helhet. 

Nr. Lokalisering Tiltak 
Kostnad 
(x 1000 

kr) 

Effekt ungfisk 
(%) Effekt VF 

1. Segment 55 Fjerne 
vandringshinder 20-30 10-40 Ingen 

2.* Segment 60, 66, 67, 
69 og 72 Legge ut gytegrus 10-20** 10-30 Ingen 

3 Segment 14, 16, 30 Gytetunnel 15-30** 10-20 Ingen 

4. Segment 7, 26, 28, 
30***, 42 og 43 Steinutlegging 15-30** 10-20 Ingen 

5. Stolsåna Økt minstevannføring Usikker Usikker Ingen 
6. Segment 30 Gjenslynging 50-200 0-5 Ingen 

7. Segment 11, 34, 44 Forbedre 
konnektivitet 0 0-5 Ingen 

8. Segment 1-55 Reetablere 
kantvegetasjon 0**** 10-60 Svært 

dårlig  Dårlig 

*Forutsetter at tiltak 1 blir gjennomført. **Per segment. ***Dersom tiltak 5 ikke gjennomføres. ****Høyere 
kostnader ved aktiv gjenplanting, eller dersom det må bygges gjerder. 
 

https://mittfiske.no/lokasjon/ytra-holmavatnet/
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VEDLEGG 

Vedlegg 1. Stasjoner for elektrofiske i vassdragene i Karmøy og Haugesund kommuner høsten 2019. Dato, areal, vanntemperatur, ledningsevne og fysisk 
beskrivelse av overfisket område er oppgitt for hver stasjon. Se vedlegg 2 for bilder av stasjonene. 

Vassdrag Kommune Stasjon Dato Areal (m²) Temp. (°C) Led.evne 
(µS/cm) Beskrivelse 

Dubberselva Haugesund 1 26.08.2019 39 16,2 - Renne. Stein, grus; mye mose og vannplanter. 

Dubberselva Haugesund 2 26.08.2019 26 15,9 - Renne. Vanskelig å fiske pga. mye vannplanter. 

Dubberselva Haugesund 3 26.08.2019 45 16,5 - Renne. Stein og småstein, en del mose og vannplanter. 

Dubberselva Haugesund 4 26.08.2019 38 16,5 - Renne. Grus og sand. Lite skjul. 

Kolstøvassdraget Karmøy 1 02.11.2019 82 6,0 23,0 Renne. Stein og mudder; mye vannplanter. 

Kolstøvassdraget Karmøy 2 02.11.2019 135 3,5 41,9 Flatt stryk. Stein og grus; mye mose og alger. 

Brekkebekken Karmøy 1 20.11.2019 133 3,6 82,5 Stryk og småkulper. Stein og småstein. 

Stangelandsåna Karmøy 1 21.09.2019 81 11,2 109,1 Renne. Grus og stein. 80 % dekket av vannplanter. 

Stangelandsåna Karmøy 2 21.09.2019 70 11,6 101,4 Gyteområde. Grus, litt stein og en del vannplanter. 

Stangelandsåna Karmøy 3 21.09.2019 62 11,1 110,0 Stryk, litt stritt. Grus, stein og blokk.  

Stangelandsåna Karmøy 4 21.09.2019 64 13,2 96,2 Stryk med gode gyteforhold. Grus, småstein og stein. 

Kvednabekken Karmøy 1 24.09.2019 34 12,3 155,5 Fint gyteområde, men litt vannplanter og leire. 

Kvednabekken Karmøy 2 24.09.2019 26 12,5 - Renne med gytegrus. 

Hilleslandsvassdr. Karmøy 1 02.11.2019 44 6,4 107,3 Stryk. Grus og småstein, ok gyteforhold. 

Hilleslandsvassdr. Karmøy 2 02.11.2019 75 6,6 109,2 Stryk. Stritt og litt vanskelig å fiske. Stein og småstein. 
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Vassdrag Kommune Stasjon Dato Areal (m²) Temp. (°C) Led.evne 
(µS/cm) Beskrivelse 

Hilleslandsvassdr. Karmøy 3 02.11.2019 35 5,0 82,0 Stryk og gyteområde. Stein, småstein og grus. 

Hilleslandsvassdr. Karmøy 4 02.11.2019 66 4,7 58,8 Flatt stryk. Stein, blokk og grus. 

Syrebekken Karmøy 1 25.09.2019 34 13,5 124,4 Gyteområde. Småstein, grus og sand. 

Syrebekken Karmøy 2 02.11.2019 33 5,2 92,3 Renne. Grus og småstein; egnede gyteforhold. 

Syrebekken Karmøy 3 25.09.2019 13 14,2 133,9 Stryk/gyteområde. Vanskelig å fiske pga. mye vegetasjon. 

Langåkeråna Karmøy 1 27.08.2019 26 20,3 - Stryk og renne. Stein, grus og mose. 

Langåkeråna Karmøy 2 27.08.2019 18 20,4 - Renne. Mudderbunn; mye vannplanter. Vanskelig å fiske. 

Langåkeråna Karmøy 3 27.08.2019 20 19,4 - Renne. Mudder og småstein. 

Langåkeråna Karmøy 4 27.08.2019 44 18,4 - Renne. Småstein, vannplanter og mose. 

Langåkeråna Karmøy 5 27.08.2019 24 18,5 - Stryk, delvis bunnplastret. Mye mose. 

Langåkeråna Karmøy 6 27.08.2019 56 18,0 - Gyteområde. Småstein og grus. Litt mose. 

Stolsåna Karmøy 1 20.11.2019 105 1,4 40,8 Renne og gyteområde. Grus, sand og vannplanter. 

Stolsåna Karmøy 2 20.11.2019 150 1,4 35,5 Renne. Sand og småstein; mye vannplanter. 

Stolsåna Karmøy 3 20.11.2019 75 0,7 40,8 Renne. Grus, stein, sand, vannplanter og mose. 

Stolsåna Karmøy 4 20.11.2019 198 1,3 39,1 Renne. Sand, grus, vannplanter og mose. 

Stolsåna Karmøy 5 20.11.2019 158 2,6 38,2 Renne. Sand, grus, småstein, mose, vannplanter. 
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Vedlegg 2. Stasjoner for elektrofiske i vassdragene i Karmøy og Haugesund kommuner høsten 2019. 
Stasjonsplassering er vist på kart i kapittel for hvert enkelt vassdrag. 

Dubberselva 
Stasjon 1                                                                       Stasjon 2 

          
Stasjon 3                                                                 Stasjon 4 

          
 
Kolstøvassdraget 
Stasjon 1                                                                 Stasjon 2 
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Brekkebekken 
Stasjon 1                                                                      

       
 
Stangelandsåna 
Stasjon 1                                                                       Stasjon 2 

          
Stasjon 3                                                                 Stasjon 4 

          
  



 

Rådgivende Biologer AS 136 Rapport 3000 

Kvednabekken 
Stasjon 1                                                                     Stasjon 2 

  
         
Hilleslandsvassdraget 
Stasjon 1                                                                       Stasjon 2 

       
Stasjon 3                                                                       Stasjon 4 
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Syrebekken 
Stasjon 1                                                                       Stasjon 2 

          
Stasjon 3                                                                        

        
 
Langåkeråna 
Stasjon 1                                                                       Stasjon 2 
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Stasjon 3                                                                       Stasjon 4 

          
Stasjon 5                                                                       Stasjon 6 

          
 
Stolsåna 
Stasjon 1                                                                       Stasjon 2 
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