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FØREORD 

Rådgivende Biologer as. fekk i 2018 i oppdrag av Bremnes Seashore å undersøke fiskebestandane i 

Erslandsvatnet. Bremnes Seashore (tidlegare Bremnes fryseri) har brukt innsjøen som vasskjelde for 

settefiskanlegg sidan tidleg på 1970-talet. Før dette vart demningen ved utløpet til Erslandsvatnet nytta 

i samband med drift av sagbruk. Vassuttaket fører i periodar til nedtapping av innsjøen. Det vart gjort 

prøvefiske i innsjøen i 1997 for å vurdere fiskebestandane i Erslandsvatnet. Bremnes Seashore og 

grunneigarar var samde om at det no var på tide med eit nytt prøvefiske som kunne fastslå noverande 

status. 

 

Erling Brekke har gjort analysen av planktonprøva, og Bjart Are Hellen har laga kartet i rapporten. 

 

Vi takkar Bremnes Seashore for oppdraget og grunneigar Leiv Ersland for som stilte med båt, hjalp til 

ved feltarbeidet og har gjeve opplysningar om innsjø og fisk. Takk også til Lars Gunnar og Ola Ersland 

som har gjeve opplysingane om innsjø og fisk. 

 

 

Bergen, 25. oktober 2019 
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SAMANDRAG 

Kålås, S. 2019. Prøvefiske i Erslandsvatnet i Bømlo kommune i 2018.  Rådgivende Biologer AS, rapport 

2967, 20 sider. 

 

 

Bremnes Seashore brukar Erslandsvatnet som vasskjelde for sitt settefiskanlegg i Gjeravågen i Bømlo 

kommune. I periodar med  større vassforbruk enn tilrenning, normalt i sommarhalvåret, blir innsjøen 

noko nedtappa. Tal for åra 1991 til 1997 og 2010 til 2018 viser maksimale årlege nedtappingar frå 0,2 

og 2 meter. For å vurdere om dette kan ha skadelege effektar på fiskebestandane i innsjøen vart det 

gjennomført eit prøvefiske tidleg i september 2018.  

 

Erslandsvatnet ligg sentralt i Bømlo kommune. Innsjøen er 52 hektar stor og har eit nedbørfelt på 5,4 

km2. Strandlinja er 5,4 km lang og største målte djup er 53 m. Aure, røye, stingsild og ål er 

førekommande fiskeartar. Regnbogeaure vart sett ut nokre år rundt 1980, men denne har ikkje formeira 

seg og er borte frå innsjøen. Det er fire bekkar/elvar som renn inn i Erslandsvatnet. To av desse, 

Grindabekken og Litlanesbekken har eigna gyteområde for aure. Vasskvaliteten i innsjøen er god, med 

nær nøytral pH i vatnet, relativt høgt kalsiuminnhald og lite tilførsle av næringssalta fosfor og nitrogen. 

Innhaldet av natrium og klorid var høg, noko som viser at vatnet blir tilført ein del sjøsalt i samband 

med uværsperiodar.   

 

Innsjøen vart prøvefiska 3. – 4. september 2018, med to fleiromfars flytegarn og tolv fleiromfars 

botngarn av nordisk standard. Desse har fleire maskevidder i kvart garn, og skal kunne fange alle 

førekommande fiskeartar og storleikar av fisk. Desse var sett ut slik at dei skulle dekke alle relevante 

djup av innsjøen. Fiskefangsten vart gjort opp på standard måte for å kunne belyse relevante 

problemstillingar. Vassprøve og prøve av planktonsamfunnet vart også teke og analysert. 

 

Prøvefisket påviste bestandar av aure og røye av god kvalitet, som hadde rask vekst og hadde lite 

invollsparasittar. Dei ulike fiskeartane var fordelt slik ein skulle vente, med aure på grunnområde og 

høgt i dei frie vannmassane, og røye i djupet både langs botnen og ute i ope vatn. Samanlikna med førre 

fiskeundersøking i 1997 var tettleiken av røye om lag på same nivå, medan tettleiken av aure var klårt 

høgare. 

 

Regulering av innsjøar kan teoretisk vere avgrensande faktor for produksjon av røye og aure, sidan 

gyteområde kan verte tørrlagd eller tilkomst til gyteområde kan verte hindra. I Erslandsvatnet finn vi 

alle venta årsklassar av røye og aure, og vi har derfor ingen indikasjonar på store effektar av reguleringa. 

Årsaka til at bestandane er fåtalige er truleg naturlege forhold, grunna naturleg avgrensa gyteområde. 

Innsjøen har ein tettleik av fisk som er så låg at den enkelte fisk har god tilgang på næring, har rask 

vekst og har lite innvollsparasittar.    

  

Vi finn eit rikt planktonsamfunn med innslag av store planktoniske krepsdyr i innsjøen. Dette er artar 

som er god næring for fisk, men som vert beita ned om tettleiken av fisk vert for høg. Dette er enno eit 

teikn på at bestandane i innsjøen er høveleg talrike. 

  

Erslandsvatnet hadde per 2018 fiskebestandar av røye og aure som var av god kvalitet, og som tyder på 

at der er ein god balanse mellom næringstilgang og rekruttering. Nedtappinga av innsjøen ser ikkje ut 

til på ha hatt negative effektar for kvaliteten til fiskebestandane.   
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OMRÅDEBESKRIVING 

Erslandsvatnet på Bømlo (vassdragsnummer 043.3) (UTM 32 V 288601 6631169; WGS 84) ligg 18 

m.o.h., har eit areal på omlag 52 hektar og eit nedbørsfelt på 5,4 km2 (NVE-atlas, NEVINA.no, juni 

2019). Største målte djup i innsjøen er 53 m. Dette vart målt på vestsida av innsjøen inn mot hovudvegen 

i samband med fiskeundersøkinga i 1997 (Kålås & Johnsen 1998). Strandlinja er 5,4 km lang. Rundt 

innsjøen er det beitemark og blandingsskog. Største delen av nedbørfeltet ligg 30 - 60 m.o.h., medan 

høgste delen av feltet ligg 183 m.o.h. Det største tilløpet til innsjøen kjem frå Oldereidtjørna. Utløpet 

frå innsjøen renn bratt ned til Gjeravågen, og det er ikkje vore mogleg for fisk å vandre opp frå sjøen. 

Det er ein demning i utløpet av innsjøen som vert nytta i samband med reguleringa av innsjøen (figur 

1). 

 

I tørre periodar kan den naturlege tilrenninga til innsjøen vere mindre enn vassbehovet til smoltanlegget. 

Dette har ført til at innsjøen normalt har vore noko nedtappa, og oftast i sommarhalvåret. Eldre data 

viser nedtapping inntil 1,5 m åra 1991 til 1997 (Kålås & Johnsen 1998). Vasstanden har normalt vore 

lågast i juli og august då innsjøen har vore nedtappa mellom 0,4 og 1,4 m. I perioden 2010 til 2018 har 

nedtappinga vore mellom 0,2 m og 2,05 cm, med 2017, som året med minst nedtapping og 2018 som 

året med størst nedtapping (tabell 1, figur 2, figur 3). 

 

Tabell 1. Maksimal nedtappping av Erslandsvatnet åra 1991 til 1997 og 2010 til 2018. Data frå 

Bremnes Seashore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År Maksimal nedtapping (cm) 

1991 95 

1992 55 

1993 95 

1994 35 

1995 115 

1996 120 

1997 140 

2010 140 

2011 95 

2012 105 

2013 95 

2014 170 

2015 50 

2016 110 

2017 20 

2018 205 
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Figur 1: Demningen i utløpet av Erslandsvatnet i september 2018 (Foto: Leiv Ersland).
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Figur 2: Vasstand i Erslandsvatnet (blå linje) og månadsnedbør (raude søyler). Data frå Bremnes 

Seashore. 

 

Figur 3: Del av strandsona ved Ersland som viser nedtappinga i september 2018 (Foto: Leiv Ersland). 
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

Innsjøen vart garnfiska 3. - 4. september 2019 med ei botngarnslenkje med sju garn (0-30 meter djup), 

ei botngarnslenkje med tre garn (0 - 36 meter djup) og to enkle botngarn (0 - 9 meter og 0 - 17 meter 

djup). Det vart i tillegg fiska med to flytegarn som stod høvesvis frå 0 til 5 meter djupt og 8 til 13 meter 

djupt (figur 4). 

 

Det var pent, stille vær og lufttemperaturen var mellom 15 og 20 °C då undersøkingane vart gjennomført. 

Vasstemperaturen i overflata til vatnet og i tillaupsbekkane var ca. 18 °C.  

 

Garnfisket var om lag identisk som ved førre prøvefiske i 1997 (Kålås & Johnsen 1998), sidan garna 

vart plassert på same staden og i same antall, men det vart i tillegg fiska med ei garnlenke med tre garn, 

og den lange garnlenka fekk eit garn ekstra i 2018.  

 

 

Figur 4: Kart over Erslandsvatnet med nedbørfelt, plassering til garn og bekkar som vart undersøkt. 

Garn som vart nytta til prøvefisket var fleiromfars flyte- og botngarn (Nordisk standard). Botngarna er 

1,5 m djupe og samansett av 12 seksjonar med maskeviddene 5,0-6,3-8-10-12,5-16-19.5-24-29-35-43 

og 55 mm. Kvar seksjon er 2,5 meter lang og kvart garn er dermed 30 m langt. Flytegarna er 5 meter 

djupe og sett saman av 9 seksjonar med maskeviddene 8-10-12,5-16-19,5-24-29-35 og 43 mm der 

lengda på seksjonen er 5 meter og totallengda på garnet er 45 meter. 

 

All fisk frå garnfisket vart lengdemålt til næraste millimeter frå snutespiss til ytste halefinne og vekta 

vart målt til næraste gram. Kondisjonsfaktor vart rekna ut etter formelen K = (vekt i gram) * 100 / 

(lengde i cm)3. Det vart teke skjell- og otolittprøvar av all garnfanga fisket, og desse vart nytta for å 

bestemme alderen til fisken. 

 

Fisken vart kjønnsbestemt og kjønnsmogningsgraden vart gradert på ein skala frå 1-7 der fisk i stadium 

1 og 2 er umogne, 3-6 er ulike stadium av kjønnsmogning og stadium 7 viser at fisken har gytt tidlegare.    
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Kjøttfargen vart klassifisert som kvit, lys raud og raud.  

 

Magefylling vart gradert på ein skala frå 1-5 der 1 er tom mage og 5 er full. Mageinnhald frå eit 

representativt antall fisk vart samla i ein samleprøve fiksert på etanol for kvar fiskeart frå høvesvis 

pelagisk og benthisk fangst. Mageinnhald vart sett gjennom og grovt bestemt. 

 

Ved berekningar av fisketettleik er det anteke at eit flytegarn fiskar ein hektar (10.000 m2) av det djupet 

det står på i innsjøen, og at kvart botngarn fangar fisk tilsvarande 5 meter til kvar side av garnet i det 

djupet det står. Merk at anslag for fisketettleik er svært grove estimat. 

 

For å påvise naturleg rekruttering av fisk vart potensielle gytebekkar og strandsona nær bekkane 

elektrofiska. Litlanesbekken, Grindabekken og bekken frå Smietjørn vart undersøkt. Innlaupet frå 

Stølstjørna er kort, bratt og grovt, og ueigna som gyte eller oppvekstområde for fisk. Utlaupet er ikkje 

eigna som leveområde for fisk, sidan innsjøen er regulert. 

 

Det vart samla inn prøve av plankton frå Erslandsvatnet ved at ein planktonhov med diameter 30 cm og 

maskevidde 90 μm. vart sleppt ned til 32 m og halt opp att, over innsjøen sitt djupaste parti. Denne 

hoven silte dermed eit vassvolum på 4,5 m3. Planktonet vart silt av og konservert på etanol, og vart 

seinare bestemt til art/gruppe i laboratoriet. 

 

Sikta i vatnet var vart målt med ei secciskive (kvit metallplate med diameter 30 cm). Denne vart søkkt 

ned så djupt ned at ein akkurat mista den av syne, og så halt opp att til ein såg den att. Dette djupet er 

siktdjupet.  

 

Ei vassprøve vart teken i overflata midt ute på Erslandsvatnet på ettermiddagen 3. september 2018. 

Denne vart analysert for surleik (pH), alkalitet, fargetal, kalsium, magnesium, kalium, natrium, silisium, 

klor, sulfat, nitrat, total aluminium, og aluminiumsfraksjonar, total fosfor og total nitrogen.   
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RESULTAT 

Garnfiske 

Under garnfisket vart det fanga 34 aure og 13 røye. Det var fangst i begge flytegarna, og i elleve av tolv 

botngarn. Berre garnet som stod djupast, frå 26 til 36 meter, var tomt. 

 

Flytegarnet som stod frå 0-5 meter djupt fanga 7 aure, medan flytegarnet som fiska frå 8 til 13 meter 

djupt fanga seks røye og ein aure. Dette viser ei typisk fordeling av røye og aure i ope vatn, der auren 

held seg nær overflata, medan røya lever noko djupare i vatnet. I botngarna som stod grunnare enn ti 

meter vart det berre fanga aure, medan røye vart fanga i botngarn som stod djupare enn ti meter. Også 

dette er typisk fordeling av røye og aure, der desse lever i same innsjø (vedlegg 2). Aure og røye fanga 

ute i innsjøen i flytegarn var klart større enn aure og røye fanga langs botnen i botngarn (258 g vs. 93 g 

for aure og 243 vs. 154 g for røye).  

 

Aure 

Aurane varierte i lengd frå 158 til 339 mm, med ei gjennomsnittslengde på 249 mm, og var frå to til fire 

somrar gamle (tabell 2, figur 5 & 6). Vekta varierte frå 48 til 369 gram, og snittvekta var 178 gram. 

Gjennomsnittleg kondisjonsfaktor for auren var 1,04, og denne var relativt jamn for alle årsklassar. 

 

Grad av kjønnsmogning var, som venta, aukande med alder. Ei av fire tosomrige hoaurar og ingen 

tosomrige hannaurar var kjønnsmogen. For firesomrig aure var ei av to hoer og åtte av ti hannar 

kjønnsmogne (tabell 2).    

Tabell 2. Gjennomsnittleg lengde (cm), vekt (g) og kondisjonsfaktor med standardavvik, samt antall 

hannar og hoer og andel kjønnsmodne fisk for de ulike aldersgruppene av aure fanga i Erslandsvatnet 

3. - 4. september 2018. Årsklasse er året fisken vart klekka frå egg. 

Aure Alder 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ Totalt 

 Årsklasse 2017 2016 2015 2014 2013  

Antall  6 16 12 0 0 34 

Lengde Snitt 189 238 294 - - 249 

(cm) sd 9 42 32 - - 51 

Vekt Snitt 71 154 265 - - 178 

(g) sd 13 75 77 - - 98 

K-faktor Snitt 1,05 1,06 1,02 - - 1,04 

 sd 0,07 0,06 0,09 - - 0,07 

Hoer Antall 4 7 2 - - 13 

 % modne 25 43 50 - - 38 

Hannar Antall 2 9 10 - - 21 

 % modne 0 22 80 - - 52 

 

Gjennomsnittleg fangst pr. garnnatt var 3,6 aure mellom 0-10 meter og 0,5 aure per garnnatt mellom 10 

og 20 meter. Med ei strandlinje på 5400 meter kan ein frå botngarnfangsten anslå ein bestand på ca. 

2000 aure i grunnområda og langs botnen av innsjøen. Tilsvarande berekningar for tettleik av aure i dei 

opne vannmassane er ca. 500 individ. Eit anslag for mengda aure i innsjøen er dermed 2500. Med ei 

snittvekt på 93 g i grunnområda og 258 g i opne vannmassar tilsvarar dette ein samla biomasse på vel 

300 kg, tilsvarande 6 kg pr. hektar. Vi presiserer at dette er svært grove estimat som kan vere litt høge. 

 

Auren fanga ved garnfisket stamma frå årsklassane frå perioden 2015-17. Det vart ikkje fanga fisk 

klekka tidlegare enn 2015 (figur 5 & 6). Aure klekka i 2018 vart funne i gytebekkar til innsjøen (figur 

8). Alle årsklassar av aure frå dei klekka i 2015 til 2018 vart dermed påvist hausten 2018. 
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Veksthastigheita, som er funne ved tilbakerekna vekst på skjell, viste at auren i Erslandsvatnet i vaks 

raskt. Den var i gjennomsnitt 65 mm etter første året, men både analysar av skjell og fangsten i bekkane 

viser stor variasjonen i storleik etter første året. Deretter ser det ut til at ein del av auren vandrar ut i 

innsjøen, der den veks fort, medan ein del står att i bekken og har seinare vekst dette året. Tredje året 

har alle eller nær alle aurane vandra ut frå oppvekstområde i elv og bekk til innsjøen. 

 

Andre året var aurane i gjennomsnitt 145 mm lange, men variasjonen er stor, truleg sidan dei som 

vandrar til innsjøen veks raskare enn dei som står att i elva. Treårig aure var i gjennomsnitt 234 mm 

lang og fireårig aure var i gjennomsnitt 294 mm lange (figur 6). Ved rundt 30 cm lengde ser vi ein 

tendens til redusert vekst. Det vart ikkje funne gamle aurar i innsjøen, noko som tyder på høg dødelegheit 

etter første gyting. Dette er noko vi også har sett i andre kystnære innsjøar (fex. Sægrov mfl. 2015). 

 

 

 

 Figur 5. Lengde og aldersfordeling til aure fanga under garnfisket i Erslandsvatnet 3. - 4. september 

2018. 

I fangsten hadde ein aure kvit kjøtfarge, 19 hadde lys raud kjøtfarge og 14 hadde raud kjøtfarge.  

 

Det var nesten berre plankton som vart funne i magane til auren som vart fanga, både langs botnen og 

ute i dei opne  i vannmassane, samband med prøvefisket. I eit par fisk var det også funne overflateinsekt, 

og ein aure hadde restar av stingsild i magen. Stingsild vart ikkje fanga i garn, men ei vart funne i 

gytebekk. Dei er likevel truleg vanlege i strandsona til Erslandsvatnet. 

 

Det vart funne innvollsparasittar (måse- eller bendelmark) i liten eller moderat grad i 6 av 34 aure (18%). 
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Røye 

Røyene varierte i lengd frå 135 til 322 mm, med ei gjennomsnittslengde på 234 mm, og var frå tre til 

seks somrar gamle (tabell 3). Vekta varierte frå 22 til 357 gram, og snittvekta var 162 gram. 

Gjennomsnittleg kondisjonsfaktor for røya var 1,04. For røya var det ein klar tendens til auka 

kondisjonsfaktor med auka alder 

 

Andel kjønnsmogne var, som venta, aukande med alder også for røye. Ingen tresomrige hannrøye, og ei 

av seks tresomrig horøye var kjønnsmogen, medan all røye eldre enn tresomrig i fangsten var 

kjønnsmogne. 

Tabell 3. Gjennomsnittleg lengd (cm), vekt (g) og kondisjonsfaktor med standardavvik, samt antall 

hannar og hoer og andel kjønnsmogne fisk for dei ulike aldersgruppene av røye fanga i Erslandsvatnet 

3. - 4. september 2018. Årsklasse er året fisken vart klekka frå egg. 

Aure Alder 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ Totalt 

 Årsklasse 2017 2016 2015 2014 2013  

Antall  0 8 1 3 1 13 

Lengde Snitt - 186 322 306 316 234 

(cm) sd - 31 - 16 - 68 

Vekt Snitt - 64 336 300 357 162 

(g) sd - 30 - 31 - 132 

K-faktor Snitt - 0,92 1,01 1,05 1,13 1,00 

 sd - 0,04 - 0,10 - 0,09 

Hoer Antall 0 6 0 2 0 8 

 % modne - 17 - 100 - 38 

Hannar Antall 0 2 1 1 1 5 

 % modne - 0 100 100 100 60 

 

Gjennomsnittleg fangst pr. garnnatt var 1,8 røye i garn mellom 10 – 20 meters djup, og elles ingen. Med 

ei strandlinje på 5400 meter kan ein frå botngarnfangsten anslå ein bestand på ca. 950 røye i 

grunnområda og langs botnen av innsjøen. Tilsvarande berekningar for tettleik av aure i dei opne 

vannmassane er ca. 500 individ. Eit anslag for mengda røye i innsjøen er dermed ca. 1500. Med ei 

snittvekt på 154 g i grunnområda og 243 g i opne vannmassar tilsvarar dette ei samla biomasse på vel 

300 kg, tilsvarande 6 kg pr. hektar. Vi presiserer at dette er svært grove estimat. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Vekst 

tilbakerekna frå analysar 

av skjell til aure fanga i 

Erslandsvatnet 3.-4. 

september 2018. 
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 Figur 7. Lengde og aldersfordeling til røye fanga under garnfisket i Erslandsvatnet 3. - 4. september 

2018. 

 

Røye fanga ved garnfisket stamma frå årsklassane frå perioden 2013-16 (figur 7). Det vart ikkje fanga 

årsyngel og eittåringar av aure, men desse blir sjeldan fanga i garn. 

Frå fangsten ser det ut til at røya er rundt 19 cm etter tre vekstsesongar, dei veks dermed litt seinare enn 

auren dei første åra. Lengda der røyene stagnerer i vekst ved i overkant av 30 cm, og dei ser dermed ut 

til å totalt sett vekse seg lengre enn auren. Røyene som vart fanga ved prøvefisket i 2018 var feite og 

fine, spesielt dei eldste og lengste (figur 9). Dette tyder på at fødetilgangen for røyene er god.  

 

Det vart berre funne plankton i magane til røyene som vart fanga, både langs botnen og ute i dei opne  i 

vannmassane, i samband med prøvefisket.  

 

Det vart funne innvollsparasittar i ei av tretten fanga røye (8 %). 
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Elektrofiske 

Det var låg vassføring og temperaturen var 18 °C då det vart fiska med elektrisk fiskeapparat i elva. Dei 

tre elvane som var eigna som gyte og oppvekstområde for fisk vart undersøkt. Elva frå Stølstjørna er 

grov og bratt og var ikkje eigna som gyte- eller oppvekstområde for fisk. 

Litlanesbekken er om lag ein meter brei og går fleire hundre meter oppover til ein lang smal innsjø. Vi 

undersøkte bekken ca. 60 m oppover. Her bestod botnen av grus og sand, og her var gode tilhøva for 

oppvekst og gyting for aure. Eit område av strandlinja til innsjøen rundt innlaupet vart også undersøkt. 

Her var om lag ein aure per meter elvestrekning i denne bekken, men ingen fisk i strandsona. Eit utval 

på 17 aure vart lengdemålt (truleg 12 årsyngel og fem eittåringar) (figur 8). Det vart også funne ei 

stingsild i denne bekken.     

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Lengdefordeling (1-cm 

lengdegrupper) til aure som vart fanga ved 

elektrofiske i tre tillaupsbekkar til 

Erslandsvatnet 3.-4. september 2018. 

  

 
 

Grindabekken er om lag 100 m lang, og var ca. 2 meter brei nedst. Den er litt bratt nedst, men auren kan 

likevel truleg vandre opp denne bekken. Vi fiska dei ti nedste meter av bekken, og her vart det fanga sju 

aure, truleg seks årsyngel og ein eittåring (figur 8). 

 

Bekken frå Smietjørn var 0,5 – 1 meter brei, hadde botn av stein og litt grus, og var noko tilgrodd med 

algar. Ei elvestrekning på 30 meter frå Erslandsvatnet og oppover vart undersøkt ved elektrisk fiske. To 

aure vart funne (figur 8). Tettleiken av aure var låg, og det eigna området for aure var lite, så denne 

bidreg truleg lite til produksjonen av aure i Erslandsvatnet. 
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Figur 9. Feit og fin røye på vel 30 cm fanga i Erslandsvatnet på flytegarn i september 2019 i samband 

med prøvefisket.  
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DYREPLANKTON  

I planktontrekket frå Erslandsvatnet vart det registrert varierande tettleikar av ulike vasslopper. Klart 

flest vasslopper var det av svevekreps (Diaphanosoma brachyurum), ein art som er vanleg i 

låglandsinnsjøar i Norge. Det var moderate tettleikar av Daphnia lacustris, hettedafnie (Daphnia 

galeata) og gelekreps (Holopedium gibberum). God førekomst av dafnieartane indikerer at beitetrykket 

på plankton ikkje er svært høgt. Førekomsten av langhalerovkreps (Bythotrephes longimanus) er enno 

tydelegare indikator på at fiskebestanden i innsjøen ikkje er tett. Av hoppekreps vart Arctodiaptomus 

laticeps, Cyclops scutifer og Eudiaptomus gracilis påvist, i tillegg til store mengder cyclopoide og 

calanoide copepoditter og nauplier (tabell 4). Blant hjuldyra var Keratella cochlearis, Polyarthra major 

og Gastropus stylifer dei mest talrike artane, medan Collotheca sp., Kellicottia longispina og Polyarthra 

remata også førekom i store mengder. Arten Lecane inopinata er tidlegare ikkje påvist i Norge.  

 

Totalt vart det registrert sju artar av vasslopper og tre artar hoppekreps, medan det vart funne minst 

sytten artar av hjuldyr (tabell 4). 

Tabell 4. Tettleik av dyreplankton (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i Erslandsvatnet 3. september 

2018. 

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ 

Vannlopper (Cladocera) Bosmina longispina 1188 37 

 Bythotrephes longimanus 7 0,2 

 Daphnia lacustris 3565 111 

 Daphnia galeata 1019 32 

 Diaphanosoma brachyurum 10186 318 

 Holopedium gibberum 14 0,4 

 Leptodora kindtii 7 0,2 

Hoppekreps (Copepoda) Arctodiaptomus laticeps 1 103 34 

 Cyclops scutifer 1 019 32 

 Eudiaptomus gracilis 679 21 

 Calanoide nauplier 4 074 127 

 Calanoide copepoditter 10 186 318 

 Cyclopoide nauplier 70 283 2 196 

 Cyclopoide copepoditter 10 186 318 

Hjuldyr (Rotatoria) Ascomorpha ovalis 1 019 32 

 Accomorpha ecaudis 2 037 64 

 Asplanchna priodonta 6 112 191 

 Collotheca sp. 20 372 637 

 Conochilus sp. 679 21 

 Filinia terminalis 1 528 48 

 Gastropus stylifer 38 706 1 210 

 Kellicottia longispina 18 335 573 

 Keratella cochlearis 74 357 2 324 

 Keratella hiemalis 8 149 255 

 Lecane inopinata 85 3 

 Ploesoma hudsoni 764 24 

 Polyarthra remata 16 297 509 

 Polyarthra major 47 874 1 496 

 Synchaeta sp. 4 074 127 

 Trichocerca porcellus 85 3 

 Trichocerca sp. 85 3 

 Totalt 354 074 11 065 
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DISKUSJON 

Prøvefisket i Erslandsvatnet hausten 2018 vart gjort for å avklare tilstanden til fiskebestandane i 

innsjøen. I tillegg til prøvefiske i innsjøar og moglege gytebekkar vart det også teke prøvar av vatn og 

plankton frå innsjøen. Vassprøven viste at vasskvaliteten var god for fisk (vedlegg 1). Surleiken var nær 

nøytral (pH 7,2), kalsiuminnhaldet var 5,5 mg/l og syrenøytraliserande kapasitet var 242 µg/l. Forsuring 

er derfor ikkje noko tema for dette vassdraget. Dette er ikkje uventa sidan vatnet kan nyttast ubehandla 

til lakseoppdrett. Innhaldet av næringssalta nitrogen og fosfor er låge i innsjøen, og viser at det er små 

tilførsler av næringsstoff. Innhaldet av natrium og klorid var høgt, noko som skuldast nærleiken til sjø, 

og at det kan blåse inn sjøsalt i samband med uvær og vind. Innsjøen var heller ikkje særleg humøs, men 

algar som hadde klumpa seg saman til større partiklar gjorde at innsjøen var noko «grumsete» og 

brunfarga då prøvefisket vart gjennomført. Siktdjupet var 5,5 m. Fargetalet som var målt var likevel 

ikkje høgare enn 20 mg Pt/l, som vert rekna som klårt vatn (Direktoratsguppen vanndirektivet 2018). 

 

Ved førre undersøking av innsjøen i 1997 vart det også teke planktonprøve. Denne prøva vart teken 

tidleg i oktober, og vintersituasjonen hadde derfor sett inn. Denne prøva viste eit lågt artsmangfald av 

plankton (Kålås & Johnsen 1998). Prøva vi tok i 2018 var teken medan det framleis var sommarleg i 

vatnet og viste ein innsjø med eit stort mangfald av artar. Vi fann sju artar av vannloppe, tre artar 

hoppekreps og minst sytten artar hjuldyr. Det var funne førekomstar av artar som vi vanlegvis berre finn 

i innsjøar der tettleiken av fisk ikkje er svært høg. Ein hjuldyrart (Lecane inopinata) som ikkje tidlegare 

er påvist i Norge vart også funnen i Erslandsvatnet.    

 

Prøvefisket påviste bestandar av aure og røye av god kvalitet, som hadde raskt vekst og var lite 

parasittert. Fordelinga av aure og røye i innsjøen var slik ein skal vente, der auren lever i grunnområda 

og høgt i dei frie vannmassane, medan røya levde djupt både langs botnen og ute i ope vatn. Anslag for 

tettleik, utsjånaden til fiskane, fargen på fiskekjøtet, grad av invollsparasittar og tilstanden til 

planktonsamfunnet peikar alle i retning av at Erslandsvatnet i 2018 var ein innsjø med passeleg talrike 

fiskebestandar. I mange tilsvarande innsjøar der fiskebestandane er for talrike er fiskane små, magre, 

kvite i kjøtet og ofte fulle av invollsparasittar, noko som gjer dei uattraktive for sportsfiske og matauk. 

All auren som vart funnen var relativt unge. Dei eldste var fire somrar gamle. Det er vanleg i kystnære 

innsjøar at auren berre lever fram til den har gytt første gang (fex. Sægrov mfl. 2015).  

 

To av innlaupsbekkane til innsjøen er godt eigna som gyte og oppvekstområde for auren, men har heller 

ikkje så stort areal at ungfiskproduksjonen vert høg og at bestanden vert overtallig. Røya gyt i strandsona 

i innsjøen. Vi har tidlegare fått opplyst at røye samlar seg i vika nordvest i vatnet i gytetida (Kålås & 

Johnsen 1998). 

 

Det vart også påvist stingsild i mageprøve og i ein tillaupsbekk. Ål finst truleg også i innsjøen, men vi 

såg ikkje spor etter denne ved prøvefisket i 2018. Ved prøvefisket i 1997 var det merke etter beiting av 

ål på mykje av fisken som stod i garn, og slim/ålemerke i garna (Kålås & Johnsen 1998). Dette vart 

ikkje funne i 2018. Mengda ål har gått sterkt tilbake i heile utbreiingsområdet dei siste tiåra, og den er 

no raudlista som sårbar (Henriksen & Hilmo 2015). Den generelle tilbakegangen til arten er truleg 

grunnen til at den ikkje vart påvist ved undersøkinga i 2018. Det er likevel høgst sannsynleg individ av 

arten i innsjøen. Det vart i 1979 og 1980 sett ut regnbogeaure i innsjøen (Kålås & Johnsen 1998), men 

desse formeira seg ikkje er for lengst ute av innsjøen. 

 

Samanlikna med undersøkinga i 1997 (Kålås & Johnsen 1998) var tettleiken av røye om lag på same 

nivå i 2018, medan tettleiken av aure var klårt høgare.  
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Reguleringa av innsjøen 

 

Regulering av innsjøar kan vere ein avgrensande faktor for produksjonen av aure og røye. Tilkomsten 

til og frå gytebekkar kan vere hindra når innsjøen er regulert ned, og røyeegg gytt i strandsona kan verte 

tørrlagt om vasstanden går ned etter gytinga. 

 

Lokale brukarar har erfart at fiskebestandane var gode fram til andre halvdel av 1970-talet. Mot slutten 

av 1970-talet tapte røya seg mykje både i mengde og storleik, og auren vart også mindre talrik. Ved 

prøvefisket i 1997 var bestanden av aure framleis fåtalig.    

 

Prøvefisket i Erslandsvatnet i 2018 viste at bestandar av aure og røye enno var relativt fåtalige, men 

mengda aure var klårt høgare enn i 1997. Den relativt låge tettleiken gjer at den enkelte fisk i innsjøen 

har god mattilgang og god kvalitet. Årsaka til at bestandane ikkje er svært talrike kan for auren, og truleg 

også for røya, skuldast naturlege tilhøve, med begrensa gyteområde.  

 

Det vart verken ved denne undersøkinga eller undersøkinga i 1997 funne noko samsvar mellom 

nedtapping av innsjøen og redusert rekruttering. Om rekrutteringa kunne vore litt annleis om innsjøen 

ikkje vart regulert er uråd å seie sikkert, men ingen dramatiske effektar er avdekka. 

 

Nedtappinga av Erslandsvatnet ser ikkje ut til å truge fiskebestandane i Erslandsvatnet. Årsaka er truleg 

at den største nedtappinga skjer i sommarhalvåret, når redusert vasstand ikkje har negativ påverknad på 

gytinga. Det kunne vore større fare for bestandsreduserande effektar på fisken ved stor nedtapping 

gjennom haust og vinter. Gytte røyeegg kunne då vorte tørrlagt, sjølv om desse truleg gyt på djupare 

vatn enn det som er påverka av reguleringa, og tilgangen til gytebekkar for auren i gyteperioden kunne 

vorte hindra. Bestandane av aure og røye ser ikkje ut til å vere truga av reguleringa som har føregått i 

Erslandsvatnet dei siste 30 åra.    

 

Resultata frå denne undersøkinga tyder på at det no er ein god balanse mellom rekrutteringa til 

fiskebestandane og næringstilgangen i Erslandsvatnet, som gjer at fisken veks raskt og er feit, har god 

kjøtfarge og relativt lite innvollsparasittar.  
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Figur 10. Erslandsvatnet mot utlaupet i månadsskiftet august/september 2018. Innsjøen var her tappa 

ned ca. 2 m (Foto: Leiv Ersland).  



 

Rådgivende Biologer AS 19 Rapport 2967 

REFERANSAR 

Direktoratsguppen vanndirektivet 2018. Veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann. 222 s. 

 

Henriksen, S. & Hilmo O. (red.) 2015. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken, Norge. 

 

Kålås, S. & G. H. Johnsen 1998. Tilstanden til fiskebestandane i Erslandsvatnet i Bømlo kommune, 

1997. Rådgivende Biologer AS, rapport 338, 12 sider. 

Sægrov, H., M. Kambestad, S. Kålås, E. Brekke & B.A. Hellen 2015. Fisk, dyreplankton og botndyr i 

sju innsjøar i Sogn og Fjordane i 2014. Rådgivende Biologer AS, rapport 2096, 65 sider.  

  



 

Rådgivende Biologer AS 20 Rapport 2967 

 

VEDLEGG 

Vedlegg 1.  Vasskvalitet målt i overflatevatn i Erslandsvatnet 3. september 2018. 

Parameter Eining resultat 

Farge mg Pt/l 20 

Surleik pH 7,2 

Alkalitet mmol/l 0,192 

Ca mg/l 5,5 

Mg mg/l 1,4 

Na mg/l 9,7 

K mg/l 0,95 

Si mg/l 100 

Cl mg/l 16,4 

Nitrat mg/l 0,1 

Sulfat mg/l 6,2 

Tot. Al μg/l 42 

Reakt. Al μg/l <8 

Ill. AL μg/l <8 

Lab. AL μg/l 0 - <8 

TOC mg/l 5,3 

Tot Fosfor μg/l 4,3 

ANC µekv/l 242 

Vedlegg 2. Fangst per garn i Erslandsvatnet ved prøvefisket 3. – 4. september 2018.  

Garn Djupnesjikt (meter) Aure Røye 

1 0-10 12 0 

2 0-10 1 0 

3 0-10 1 0 

4 0-10 1 0 

5 0-10 2 0 

6 10-20 0 1 

7 10-20 0 3 

8 0-10 3 0 

9 10-20 1 0 

10 0-10 5 0 

11 10-20 0 3 

12 20-30 0 0 

Flytegarn 1 0-5 7 0 

Flytegarn 2 8 – 13 1 6 

Totalt  34 13 

 


