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FORORD 

Rådgivende Biologer AS har prøvefisket seks innsjøer for SFE Produksjon AS i Ålfoten, fordelt på to 

innsjøer som hører til Øksenelva-reguleringen og fire innsjøer som er regulert i Åskåra-reguleringen. 

 

Hensikten med oppdraget var å: 

• Oppdatere bestandsstatus for fiskebestandene 

• Vurdere reguleringseffekter 

• Anbefale aktuelle kompensasjonstiltak for fisk, herunder å vurdere tiltak som kan øke naturlig 

rekruttering av ungfisk 

• Klassifisere innsjøene i henhold til vannforskriften 

 

 

Feltarbeidet ble utført av cand.scient. Bjart Are Hellen (Rådgivende Biologer) i samarbeid med Eivind 

Risøy og Egil Hunvik (begge fra SFE). Cand.scient. Erling Brekke har analysert planktonprøvene, og 

alders- og vekstanalyser er utført av cand.scient. Kurt Urdal, cand.real Harald Sægrov har aldersbestemt 

fiskematerialet og kvalitetssikret rapporten. 

 

Rådgivende Biologer AS takker SFE Produksjon AS for lån av hytte og båt og tilrettelegging i 

forbindelse med feltarbeidet. Takk til Egil Hunvik, (SFE Produksjon AS) for informasjon om 

fiskeutsettinger. Takk til SFE Produksjon AS v/ Ragna Flatla Haugland for oppdraget.  
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SAMMENDRAG 

Hellen, B. A., Brekke, E. & Urdal, K. 2020. Prøvefiske i regulerings-magasin i Ålfoten, 2019. 

Rådgivende Biologer AS, rapport 3183, 46 sider, ISBN 978-82-8308-752-9. 

 

Rådgivende Biologer AS prøvefisket i september 2019 seks innsjøer i Ålfoten i Bremanger kommune 

(tabell 1). Bjørndalsvatnet og Storevatnet ligger i nedbørfeltet Vestre Yksneelva (086.7Z), med HRV 

mellom 390 og 500 moh. De fire andre innsjøene ligger i nedbørfeltet Åskorelva (086.6Z), og har HRV 

mellom 545 og 740 moh. (tabell 1). 

 

Alle innsjøene er kraftig regulert, selv om hele reguleringspotensialet ikke blir brukt alle år i alle 

innsjøene. Med unntak av Langevantet får alle innsjøene tilført vann fra nabonedbørfelt gjennom 

overføringer (figur 1 og tabell 1).  
 

Tabell 1. Oversikt over de seks innsjøene som ble prøvefisket i september 2019. Innsjønr, areal av innsjøer 

og nedbørfelt, reguleringshøyde og strandlinje, data fra NVE-atlas. 

Innsjø Innsjø  

nr. 

Areal v/ 

HRV (km²) 

Strandlinje 

v/HRV (m) 

Nedbørfelt 

(km²) 

Nedbørfelt 

endring (%) 

Hoh. 

(m) 

Regulerings 

høyde (m) 

Bjørndalsvatnet 1782 0,77 5063 33,1 +32 420,7-494,7 74 
Storevatnet 1781 0,45 4223 36,88 +59 340-389,7 49,7 

Langevatnet 1791 0,66 5175 6,06 0 684,7-739,7 55 
Øvre Sødalsvatnet 1790 0,4 4468 14,97 +34 538-565 27 

Nedre Sødalsvatnet 1789 0,57 7214 24,68 +20 518,6-545 26,4 

Store Åskorvatnet 1780 1,87 10163 28,71 +83 612,8-692 79,2 

 

Innsjøene ble prøvefisket med garn, og potensielle gytelokaliteter kartlagt og undersøkt ved elektrofiske. 

Det ble også samlet inn dyreplankton og tatt vannprøver. Det er foretatt en vurdering av status for 

ørretbestandene og eventuelle behov for fiskeutsettinger eller andre kompensasjonstiltak. Det har ikke 

vært utsettinger av fisk i de undersøkte innsjøene siden slutten på 1980-tallet.  

 

Tabell 2. Fangst per bunngarnnatt (antall fisk) og estimert bestandsstørrelse, biomasse og antall fisk 

per meter strandlinje i de undersøkte innsjøene.  

Parameter/ 

Innsjø 

Fangst per 

bunngarnnatt 

Bestandsestimat 

(totalt antall fisk) 

Biomasse 

(kg fisk/ha) 

Fisk per m 

strandlinje 

Bjørndalsvatnet 10,7 7 100 4,9 1,4 

Storevatnet 10,7 5 000 8,7 1,2 

Langevatnet 0,1 64 0,4 0,01 

Øvre Sødalsvatnet 7,6 4 000 18,6 0,9 

Nedre Sødalsvatnet 13,0 10 000 24,9 1,4 

Store Åskorvatnet 0 0 0 0 

 

Bjørndalsvantet har en relativt tett bestand av ørret, det er noe ujevn rekruttering mellom år, men det 

er årlig rekruttering. Fisken stagnerer i vekst når den passerer 20 cm. Overføringen fra Inste Yksenelv 

(Insteelvane) gjør at det har dannet seg en ny gytebekk nær utløpet av innsjøen. Reguleringen av 

innsjøen har ikke medført betydelige endringer i bestandsstatus for ørret, og økologisk tilstand for fisk 

i henhold til vannforskriften vurderes å være «svært god». Det anbefales ikke å sette ut fisk eller å utføre 

andre kompensasjonstiltak i innsjøen. 

 

Storevatnet har en middels tett bestand, med årlig rekruttering, men med relativt dårlig kvalitet og 

tilveksten stagnerte helt rundt 25 cm. Det er svært gode gyteforhold i innløpselven fra Bjørndalen, og 

fisken ser ut til å ha årviss gytesuksess. Bestandsstatus for ørreten vurderes i sum å være god og stabil, 

og ikke avvikende fra forventningen uten vassdragsregulering. Økologisk tilstand for fisk vurderes til å 

være «svært god», og det anbefales ikke å sette ut fisk eller å utføre andre kompensasjonstiltak i innsjøen. 
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Langevatnet har en svært fåtallig fiskebestand, det går mange år mellom hver gang det er rekruttering 

til innsjøen, og antall år mellom hver vellykket rekruttering og størrelsen på bestanden gjør at bestanden 

står i fare for å dø ut. Gyteforholdene som var i utløpet før regulering er ikke lenger egnet, og innløpet 

er svært dårlig egnet for gyting. Det er mulig det går å tilrettelegge for bedre gyteforhold i innløpet, men 

de klimatiske forholden er helt marginale i denne bekken. Økologisk tilstand for fisk i henhold til 

vannforskriften vurderes å være «dårlig». 

 

Øvre Sødalsvatnet har en middels til tett bestand av ørret, kondisjonsfaktoren er lav. Det har vært lav 

rekruttering av ørret de seks siste årene. Fisken stagnerer i vekst når den nærmer seg 30 cm. Vannstanden 

om høsten har betydning for ørretens tilgang til den gytebekken med best gytesubstrat, denne har 

imidlertid fått fraført mye av nedbørfeltet og har trolig ikke årssikker vannføring. Det er imidlertid 

rekruttering de aller fleste år, og det er ikke behov for å gjøre tiltak for å sikre bestanden. Økologisk 

tilstand for fisk vurderes å være «svært god».  

 

Nedre Sødalsvatnet har en tett bestand av ørret med lav kondisjon. Fisken har relativt god tilvekst frem 

til den blir 25 cm, deretter stagnerer den, svært få fisker blir større enn 35 cm. Det er ikke kjent hvor 

fisken rekrutterer, men i eller i tilknytning til overføringstunnelene fra Øvre Sødalsvatnet er en mulighet. 

Økologisk tilstand for fisk i henhold til vannforskriften vurderes å være «svært god». Det er årlig 

rekruttering til innsjøen, og det er ikke behov for å gjøre tiltak for å sikre bestanden av fisk. 

 

Store Åskorvatnet er sannsynligvis fisketom. Hverken ved dette prøvefisket eller ved tilsvarende 

undersøkelser i 2004 ble det fanget fisk. Det er mulig det tilbake i tid har vært fiskeutsettinger i innsjøen. 

I utgangspunktet er innsjøen naturlig fisketom og med mindre spesielle forhold tilsier noe annet vil vi 

ikke anbefale utsettinger i denne innsjøen.   

 

Samlet sett er det relativt tette bestander med god rekruttering i Bjørndalsvatnet, Storevatnet, og Øvre 

og Nedre Sødalsvatnet. I Langevatnet er det en ytterst fåtallig bestand, mens i Store Åskårsvatnet er det 

mest sannsynlig ikke fisk. Høyest biomasse per hektar er det i Nedre Sødalsvatnet, her er det også klart 

mest synlige innvollsparasitter i fisken. Utfisking i de fire innsjøene med god fiskeproduksjon vil føre 

til en bedring av kvaliteten på fisken og vil også redusere parasitteringsgraden.  
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INNLEDNING 

Oppdemming av innsjøer til vannkraftsformål har foregått i Norge i flere hundre år. Storskala 

vannkraftutbygginger for elektrisitetsproduksjon foregikk i hovedsak i perioden 1950 til 1985, og 

innebar oppdemming av innsjøer og overføring av vann mellom nedbørfelt, i hovedsak i høyfjellet. 

Norge er i dag den største vannkraftprodusenten i Europa (www.regjeringen.no), og mer enn 900 norske 

innsjøer > 50 ha (av totalt 4 491) er regulert (Marttunen mfl. 2006). 

 

Regulering kan ha store økologiske konsekvenser i en innsjø. På grunn av unaturlig store svingninger i 

vannstand vil littoralsonen utsettes for stadig tørrlegging, oftest om vinteren, hvilket medfører 

frostskader og erosjon av sedimenter. I sum gir dette en redusert produksjon av bentisk flora og fauna, 

spesielt i innsjøer med stor reguleringshøyde, høy turbiditet og bratt littoralsone (Palomäki 1994; 

Hellsten 1997). Mange invertebratgrupper tåler ikke de nevnte endringene i habitat, og forsvinner fra 

regulerte innsjøer (Schnell mfl. 1997; Marttunen mfl. 2006). Videre vil varmebudsjettet forskyves mot 

mer arktiske forhold etter regulering, noe som også kan ekskludere en del invertebratgrupper (Schnell 

mfl. 1997). Fjærmygg, skjoldkreps, linsekreps og pelagiske krepsdyr klarer seg imidlertid godt i 

regulerte innsjøer (Brabrand 2010). 

 

For ørret fører den reduserte biomassen og/eller diversiteten av bunndyr i reguleringsmagasiner generelt 

til en høyere andel plankton og/eller fjærmygg i dietten. I tillegg vil endringer i magasinets vannstand 

ofte føre til at enkelte gytebekker ikke lenger er tilgjengelige, hvilket vil medføre redusert rekruttering 

som følge av en reduksjon i tilgjengelig gyte- og oppvekstareal. 

 

Mange regulerte innsjøer er mye brukt til fritidsfiske, og det utføres derfor ofte avbøtende tiltak for å 

opprettholde en ørretbestand som er attraktiv for fiske. Fiskeutsettinger fra klekkeri eller flytting av fisk 

mellom nærliggende innsjøer har vært det vanligste kultiveringstiltaket i høyfjellsmagasiner i Norge, 

mens tilrettelegging for gyting i bekkene har vært mindre utbredt. Det er også mulig å manipulere 

ørretbestandene ved tilpassing av magasinets vannstand i oppvandringsperioden for gytefisk, ettersom 

gytebekkene ofte kun er tilgjengelige for oppvandring ved visse vannstander. 

 

Et av formålene med prøvefiske i innsjøer påvirket av regulering er ofte å gi råd om hvordan fremtidig 

kultivering og regulering bør utføres for å opprettholde en ørretbestand som er attraktiv som 

fritidsfiskeressurs. Mange innsjøer hadde tette bestander av småfallen ørret før regulering, og lokale 

interessegrupper ønsker i slike tilfeller ofte ikke en gjenoppretting av naturtilstanden. EUs vanndirektiv 

og vannforskriften (VF 2006) forholder seg imidlertid til naturtilstanden som referansepunkt, og enhver 

endring fra naturtilstanden kan resultere i en forringelse av en innsjøs økologiske status 

(Direktoratsgruppa vanndirektivet 2018). Det oppstår dermed i en del tilfeller en motsetning mellom 

målet om å oppnå “god” eller bedre økologisk tilstand i henhold til vannforskriften, og ønsket om å tilby 

en attraktiv bestand til fritidsfiskere. Det er viktig å være bevisst på dette dilemmaet ved vurderinger 

rundt tiltak i reguleringspåvirkede innsjøer. 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/tema/fornybar-energi/Produksjon-av-elektrisitet.html?id=440487
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VASSDRAGSBESKRIVELSE 

 

 Årskorelva-vassdraget (086.6Z) og Vestre Yksneelva-vassdraget (086.7Z) ligger i Bremanger kommune 

i Vestland fylke. Årskorelva-vassdraget har et nedbørfelt på 66,2 km², mens Yksneelva-vassdraget er 37,1 

km². I Årskorelva-vassdraget ligger kraftverkene Åskåra 1 og 2, med inntak fra hhv. Store Åskorvatnet og 

Nedre Sødalsvatnet, disse to kraftverkene har vært i drift siden tidlig på 1970-tallet. I Vestre Yksneelva-

vassdraget, er det tre kraftverk: Dauremål, Bjørndalen og Øksenelvane. Øksenelvane som ligger nede ved 

sjøen kom i drift i 1955, mens de to andre hadde oppstart i hhv. 2006 og 2007 (NVE-atlas.no). Anleggene 

eies og driftes av SFE produksjon AS. 

Figur 1. Kart over Årskorelva-vassdraget (rødt) og Vestre Yksneelva-vassdraget (gult) med de undersøkte 

innsjøene og kunstige vannveier, overføringer og kraftverk markert.  

 

 

 

Fiske og fiskeutsettinger 

Det var tidligere noe fiskeutsettinger i de to vassdragene, men det har ikke vært utsettinger av fisk i de 

undersøkte innsjøene siden slutten på 1980-tallet (Egil Hunvik, pers. medd.). Det har ikke vært knyttet 

pålegg til regulanten om fiskeutsettinger i de to undersøkte vassdragene. De utsettingene som er utført 

tidligere, er utført av lokale folk på frivillig initiativ. 
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STATUS I HENHOLD TIL VANNFORSKRIFTEN 

De undersøkte innsjøene er vurdert med utgangspunkt i Forskrift om rammer for vannforvaltningen (VF 

2006), og Veileder 02:2018 - “Klassifisering av miljøtilstand i vann” (Direktoratsgruppa vanndirektivet 

2018). I tillegg er elementer fra Miljødirektoratets rapport “Vannforskriften og fisk - forslag til 

klassifiseringssystem” (Sandlund mfl. 2013) inkludert i vurderingene, ettersom Veileder 02:2018 i stor 

grad bygger på denne. 

 

Samtlige av de undersøkte innsjøene er sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) pga. 

vannkraftutbygging. Det er foretatt en vurdering av økologisk tilstand for fiskesamfunnet i forhold til 

forventet naturtilstand, og en vurdering av hydromorfologiske endringers påvirkning på fisk som 

kvalitetselement.  

 

Gjeldende kategorisering 

De undersøkte innsjøene er oppført med gjeldende økologisk tilstand (http://vann-nett.no, sjekket 

01.07.2020). Med unntak av Langevatnet har alle innsjøene “god” økologisk tilstand, mens Langevatnet 

har “dårlig” tilstand (tabell 3). I store Årskorvatnet antar man også at det kan være noe påvirkning av 

langtransportert forurensning (sur nedbør). 

Tabell 3. Status for innsjøene i Vann-nett per 1. juli 2020 (http://vann-nett.no). 

Innsjø Typologi Vann-

type 

Økologisk 

tilstand 

Kjemisk 

tilstand 

Risikovurdering 

ang. miljømål 

Bjørndalsvatnet Middels, svært kalkfattig, svært klar  L201b God God Risiko 

Storevatnet Små, svært kalkfattig, klar L202c God God Risiko 

Langevatnet Middels, svært kalkfattig, klar L302b Dårlig God Risiko 

Øvre Sødalsvatnet Små, svært kalkfattig, klar  L302b God God Risiko 

Nedre Sødalsvatnet Middels, svært kalkfattig, klar  L302b God God Risiko 

Store Åskorvatnet Middels, svært kalkfattig, klar  L302b God God Risiko 

 

Referansetilstand og bestandsnedgang 

I naturlig fisketomme innsjøer er fisk ikke et kvalitetselement som skal vurderes i henhold til 

vanndirektivet (Direktoratsgruppa vanndirektivet 2018). Mange naturlig fisketomme vannforekomster i 

Norge har i dag ørretbestander, ettersom ørret har blitt introdusert av mennesker til et stort antall 

innsjøer. I tilfeller der arter ble introdusert til en vannforekomst før 1900 skal disse behandles som en 

“naturlig forekomst”, mens fisk introdusert etter 1900 skal behandles som en påvirkningsfaktor heller 

enn et kvalitetselement (Direktoratsgruppa vanndirektivet 2018). 

 

Det regnes som sannsynlig at ørret ble introdusert til samtlige av de undersøkte innsjøene før 1900. Det 

er gytemuligheter i alle innsjøene, og ytterligere utsettinger har derfor ikke vært nødvendig for å 

opprettholde bestandene. I henhold til Veileder 02:2018 er det gjort en ekspertvurdering av 

referansetilstanden (naturtilstanden) for bestandene. Ettersom det ikke foreligger data for bestandsstatus 

før regulering, må vurderinger av naturtilstanden gjøres ut fra forventet produktivitet sett i lys av 

næringsforhold, klimatiske forhold og gyteforhold. 

 

Samtlige av de undersøkte innsjøene ligger mellom 390 og 980 moh., i skrinne fjellområder, og til dels 

med overføringer av vann fra høyereliggende brepåvirkete områder og forventes derfor å være relativt 

lite produktive. Redusert næringstilgang på grunn av vannstandsregulering er også antatt å være en 

vesentlig faktor i alle disse innsjøene som har reguleringshøyde mellom 25 og 75 m (Direktoratsgruppa 

vanndirektivet 2018). Unaturlige vannstandsvariasjoner har i moderat grad påvirket tilgjengelig 

gyteareal i Øvre Sødalsvatnet og i stor grad i Langevatnet. Tetthet av fisk og årlig tilvekst er som 

forventet ut fra næringsgrunnlaget og gytemulighetene, noe som innebærer at det ikke er andre 

vannkjemiske faktorer som direkte påvirker fiskens rekruttering og tilvekst. En indirekte effekt er det 

http://vann-nett.no/saksbehandler/
http://vann-nett.no/saksbehandler/
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imidlertid av redusert siktedyp i Øvre og Nedre Sødalsvatna pga. tilførsler av turbid brevann fra 

Blåbrevatnet, dette gir redusert planteplanktonproduksjon og dermed også reduserte forekomster av 

dyreplankton som er byttedyr for fisk. Dette er delvis også tilfellet i Store Åskorvatnet som får tilført 

mer brevann enn det som er naturlig.  

 

Forklaringsnøkkel til fargekoder i tabell 15 

Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig 

Tabell 4. Økologisk tilstand for fisk i de undersøkte innsjøene basert på estimert bestandsnedgang for 

fisk, fangst per garninnsats (CPUE), og støtteparameterne pH og reguleringshøyde. 

Parameter/ 

Innsjø 

Bestands-

nedgang (%) 

CPUE* 

 

Surhet 

(pH) 

Reg.- 

høyde (m) 

Økologisk tilstand fisk 

Bjørndalsvatnet 0-10 24 6,0 >12 Svært god 

Storevatnet 0-10 24 6,2 >12 Svært god 

Langevatnet 0-10 0,3 6,0 >12 Dårlig 

Øvre Sødalsvatnet 0-10 17 6,0 >12 Svært god 

Nedre Sødalsvatnet 0-10 13 5,9 >12 Svært god 

Store Åskorvatnet Fisketom - 5,6 >12 Ikke vurdert 

*Vurderingen av CPUE er avhengig av oppvekstratioen. 

 

Vannkvalitet 

Forsuringsparametrene surhet (pH) og konsentrasjon av labilt aluminium er her brukt som 

støtteparametere for vurderingen av økologisk tilstand for fisk i de undersøkte innsjøene i forhold til 

vannype (se tabell 3.5 i Veileder 02:2018). Vannprøvene samlet inn i forbindelse med prøvefisket i 

september 2019 er her lagt til grunn for vurderingen (tabell 5), men det gjøres oppmerksom på at 

vannkvaliteten kan variere en del gjennom året. For å gjøre en kvalitetsmessig god nok vurdering burde 

det vært tatt minst fire prøver i hver innsjø gjennom året, men basert på det ene prøvepunktet fra denne 

undersøkelsen kommer Bjørndalsvatnet i kategori «god» med hensyn på forsuring, mens de andre 

innsjøene faller i kategorien «svært god».  

Tabell 5. Resultat av de vannkjemiske analysene av vannprøver tatt i de undersøkte innsjøene i perioden 

7-10. september 2019. 

  

Bjørndals-

vatnet 

Store-

vatnet 

Store 

Årskora-

vatnet 

Langa-

vatnet 

Øvre 

Sørdals-

vatnet 

Nedre 

Sørdals-

vatnet 

Surhet (pH) 6 6,2 5,6 6 6 5,9 

Turbiditet (FNU) 0,56 0,45 1,7 0,37 6,8 2,5 

Farge (mg Pt/l) <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Total Fosfor (µg/l) 11 10 11 7,7 11 8,7 

Total Nitrogen (µg/l) 150 77 57 71 61 48 

TOC (mg/l) 0,56 0,65 0,42 0,42 0,6 0,66 

Kalsium (mg/l) 0,53 0,58 0,28 0,48 0,35 0,37 

 

CPUE 

Fangst per garninnsats (CPUE = antall fisk pr. 100 m² garnflate pr. natt) er en parameter som brukes til 

å vurdere økologisk tilstand i innsjøer med forsuring som hovedpåvirkning. Veileder 02:2018 oppgir 

imidlertid ikke en lignende parameter for innsjøer med hydromorfologiske endringer som 

hovedpåvirkning. Ettersom garnfiske også i slike innsjøer er den vanligste metoden ved undersøkelser 

av ørretbestander, anser vi det likevel som hensiktsmessig å bruke CPUE som en parameter ved 

vurdering av økologisk tilstand for fisk i innsjøene som her er prøvefisket.  
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En del ørretbestander er naturlig tynne på grunn av lite gyte- og/eller oppvekstareal i elver/bekker. CPUE 

må derfor sees i sammenheng med oppvekstratio (OR), som er forholdet mellom tilgjengelig gyte- og 

oppvekstareal i rennende vann (målt i m²) og innsjøareal (målt i hektar). Ved beregning av OR er her 

hele det tilgjengelige elvearealet inkludert, med unntak av svært strie strekninger som sannsynligvis 

sjelden eller aldri passeres av oppvandrende gytefisk. Alle bunngarnene er inkludert ved utregning av 

CPUE. 

 

I Veileder 02:2018 skilles det mellom innsjøer med OR over 50, mellom 25 og 50, og under 25, og 

tilstandsgrenseverdiene for CPUE øker med økende OR. Fangst per garninnsats er «svært god» i 

Bjørndalsvantet og i Storevatnet uavhengig av OR. I Øvre og Nedre Sødalsvanet er OR < 25, og fangst 

per garninnsats kommer også her i kategorien «svært god». I Langevatnet er også OR < 25, noe den 

også var før regulering, men med en CPUE på 0,3 kommer denne innsjøen i kategorien «dårlig» (tabell 

4).  

 

Hydromorfologisk påvirkning - reguleringshøyde 

Unaturlige vannstandsvariasjoner vil virke negativt på næringsforholdene for ørret som beiter i 

strandsonen, og effektene øker med økende reguleringshøyde. Effektene forventes å være mer 

dramatiske i turbide enn i klare innsjøer, da dårlig sikt også gir redusert biologisk produksjon i 

pelagialsonen. Veileder 02:2018 inneholder derfor indikative klassegrenser for innsjøreguleringers 

påvirkning på fisk som kvalitetselement i form av reguleringshøyde. Alle innsjøene har “svært dårlig” 

økologisk tilstand for denne parameteren (tabell 4).  

 

 

Økologisk tilstand - fisk 

Det er foretatt en samlet vurdering av økologisk tilstand for fisk i hver enkelt innsjø, basert på samtlige 

ovenfornevnte parametere (tabell 4). Av disse er antatt bestandsnedgang og fangst per garninnsats 

vektlagt høyest, mens de resterende er brukt som støtteparametere. Basert på dette vurderes økologisk 

tilstand for fisk til å være “svært god” i alle innsjøene med unntak av Langevatnet som kommer i 

kategorien «dårlig». Store Åskorvatnet er fisketomt og er ikke vurdert med hensyn på økologisk tilstand 

for fisk. 
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RESULTAT 

1 BJØRNDALSVATNET 

INNSJØEN 

Bjørndalsvatnet (innsjø nr. 1782) ligger i Vestre Yksneelva (086.7Z). Innsjøen ble regulert i 1955, og 

har en reguleringshøyde på 74 m, mellom 420,7 moh. ved LRV og 494,7 moh. ved HRV. Innsjøen har 

et areal på 0,77 km², og en strandlinje på ca. 5,1 km (figur 2). Innsjøen tappes gjennom tunnel til 

Bjørndalen kraftstasjon (figur 2). Nedbørfeltet er på 33,1 km², i tillegg får innsjøen tilført vann gjennom 

tappetunnel fra nedbørfeltet Inste Yksenelv (Insteelvane - 086.722Z). 

Figur 2. Kart over Bjørndalsvatnet, med avmerking av innløpsbekker der det ble elektrofisket, posisjon 

for planktonprøve og plassering av garn. Kunstige vannveier og kraftstasjon er også markert 
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Bjørndalsvatnet ble også prøvefisket i august 2004 (Gladsø & Hylland 2005), det var da en middels tett 

bestand med dårlig kvalitet, tilveksten var lav (2,2 cm per år). 

 

Vannstanden er normalt mellom 450 og 495 moh. i løpet av året (figur 3). Vannstanden er oftest lavest 

i perioden mars-mai, og stiger så relativt raskt, men det er en del variasjon mellom år. I oppvandrings- 

og gyteperioden for ørret (antatt å være ca. 15. september til 30. oktober) lå vannstanden de fleste år 15-

20 meter under HRV. 

 

 

Figur 3. Vannstand i Bjørndalsvatnet i perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2019. Forventet 

oppvandrings- og gyteperiode for ørret (15. september til 30. oktober) er markert med oransje.  

 

 

Figur 4. Bjørndalsvatnet sett fra sør 8. september 2019. 
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METODER 

Innsjøen ble garnfisket 7. - 8. september 2019 med fire enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-

20 m, og en bunngarnslenke á tre garn i dybdeintervallene 0-36 m (figur 2). Innløpet i sør og innløpet 

fra overføringen som kommer inn i nord ble elektrofisket, og det ble tatt to trekk med planktonhåv fra 

20 m dyp. Det var pent vær og lite vind under prøvefisket, og vannstanden var ca. 479,6 moh. (15 m 

under HRV). Siktedypet var 9 m, og temperaturen like under vannoverflaten var 8 °C. 

 

 

RESULTAT 

 

Garnfiske 

Under garnfisket ble det fanget 75 ørret. Fisken varierte i lengde fra 7,8 til 29,5 cm, med en 

gjennomsnittslengde på 16,0 cm (tabell 4). Vekten varierte fra 4 til 286 gram, og snittvekten var 53 

gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 0,99, og det var ingen betydelig forskjell i k-faktor mellom 

de ulike årsklassene, men en svak tendens til redusert k-faktor med økende alder. 

 

Fangsten fordelte seg på 44 hanner og 31 hunner. Av disse var 12 hanner og 8 hunner kjønnsmodne, og 

1 av disse hadde også gytt tidligere. Den yngste kjønnsmodne hannen var en treåring, mens den yngste 

kjønnsmodne hunnen var 4 år. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning virker dermed å være ca. tre 

år for hannene, og 4-5 år for hunnene i bestanden.  

 

En ørret hadde rød kjøttfarge, 50 hadde lyserød farge og 24 var hvite i kjøttet.  

 

Tabell 6. Gjennomsnittlig lengde (cm), vekt (g) og kondisjonsfaktor med standardavvik, samt antall hanner 

og hunner og andel kjønnsmodne fisk for de ulike aldersgruppene av ørret fanget i Bjørndalsvatnet 7. - 8. 

september 2019. 

 Alder 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ … 10+ Totalt 

 Årsklasse 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  2009  

Antall  9 36 7 6 5 3 1  8 75 

Lengde Snitt 9,3 13,2 17,2 18,8 21,5 22,5 22,2  26,3 16,0 

(cm) Sd 1,1 1,2 1,0 2,9 2,5 1,5 -  2,0 5,3 

Vekt Snitt 8 24 52 67 96 109 98  169 53 

(g) Sd 3 7 9 25 33 16 -  61 54 

K-faktor Snitt 1,00 1,01 1,01 0,96 0,94 0,96 0,90  0,90 0,99 

 Sd 0,10 0,08 0,09 0,03 0,05 0,14 -  0,11 0,09 

Hunner Antall 3 15 3 3 4 2 0  1 31 

 % modne 0,0 0,0 0,0 33,3 100,0 100,0 -  100,0 25,8 

Hanner Antall 6 21 4 3 1 1 1  7 44 

 % modne 0,0 0,0 50,0 0,0 100,0 100,0 100,0  100,0 27,3 

 

Det var fisk i samtlige bunngarn, og fangsten i de fem garna som stod fra land varierte mellom 10 og 19 

per garn. På de to dypeste garnene i lenken ble det fanget hhv. 3 og 2 fisk. Den gjennomsnittlige fangsten 

per bunngarnnatt var 10,7 individer. Gjennomsnittlig fangst i de seks garnene som stod i strandsonen 

var 14 fisk per garn, og ut fra dette ble bestanden estimert å være omtrent 5900 ørret. Med en snittvekt 

på 53 gram tilsvarer dette 4 kg fisk per hektar, som er en moderat biomasse. Garnene var plassert i et 

område der innsjøen var relativt grunn, store deler av strandsonene ellers er svært bratt og det er 

sannsynlig at både tetthet og biomasse er lavere enn det som ble beregnet her.  

 

Det var synlige innvollsparasitter i 10 av fiskene, i 6 var parasitteringsgraden lav, mens den var middels 

i 4. Seks av de åtte tiåringene hadde synlige parasitter.  
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Figur 5. Lengde- og aldersfordeling for ørret fanget under garnfisket i Bjørndalsvatnet 7. - 8. september 

2019. 

 

Aldersfordelingen for ørreten i Bjørndalsvatnet viser at fisken stammet fra årsklassene fra perioden 2009 

til 2018 (figur 6). Årsklassen klekket i 2017 (2+) var den klart sterkeste, og utgjorde 48 % av total 

fangst. Hele 8 fisk var 10 år (klekket 2009).  

 

Fisken i Bjørndalsvatnet var i gjennomsnitt 9,5 cm etter to vekstsesonger, deretter var tilveksten rundt 

4 cm per år i to år, før tilveksten stagnerte når fisken passerte 22 cm (figur 7).  

 

 

 

 

 

Figur 6. Vekstkurve basert på 

gjennomsnittlig lengde (med 

standardavvik) ved avsluttet vekstsesong 

for ørret fanget i Bjørndalsvatnet 7. - 8. 

september 2019. Antall fisk fanget i hver 

aldersgruppe er markert med siffer 

under grafen. 

 

 

 

 

Elektrofiske 

I innløpsbekken i sør ble det elfisket på totalt 120 m² fordelt på flere områder oppover i bekken, både 

under og over HRV. Bekken er svært variert og har både rolige og strie parti og grunne og dype områder 

(figur 8). Det er relativt begrenset med gytemuligheter, og de beste områdene er under HRV. Det ble 

fanget tre ørret, en på 73 mm som ble fanget under HRV og to på hhv. 47 og 43 mm som ble fanget over 

HRV. 

 

I innløpet fra tappetunnel fra overføringen fra Inste Yksenelv (Insteelvane) ble et område på 100 m² 

elektrofisket den 7. september, vanntemperaturen var 8,3 °C og ledningsevnen var 7,9 µS/cm. Substratet 

i elven er varierende, men det er en del gode gyteområder. Totalt ble det fanget 8 ørret, tre av disse var 

årsyngel (figur 7).  
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Figur 7. Lengdefordeling for ørret fanget 

ved elektrofiske i de to innløpene til 

Bjørndalsvatnet 7. september 2019. 

 

 

 

  

 

Figur 8. Venstre: Innløpet i sør. Høyre: Innløpet fra overføringen i nord sett fra dammen. 

 

Vannkvalitet 

Vannprøven tatt i innsjøen den 7. september hadde en surhet på pH 6,0, kalsiumkonsentrasjon på 0,53 

mg/l og konsentrasjonen av total fosfor var 11 µg/l (tabell 5). Med hensyn på pH er målingen i 

tilstandsklasse «god», mens den med hensyn på fosfor er i tilstandsklasse «moderat» (VD 2018). 

 

Dyreplankton 

Dyreplanktonsamfunnet i Bjørndalsvatnet virker å være relativt artsfattig. I planktontrekket ble det 

funnet moderate tettheter av Bosmina longispina og gelékreps (Holopedium gibberum), men det ble 

også påvist ett eksemplar av vannloppen Daphnia umbra i planktontrekket. Denne arten er attraktiv som 

bytte for fisk. Av hoppekreps ble voksne Cyclops scutifer funnet i moderate tettheter, og i tillegg ble det 

funnet en del nauplier og copepoditter (ungstadier av hoppekreps). Av hjuldyr var det høyest tetthet av 

artene Keratella cochlearis og Collotheca spp, og minst åtte arter av hjuldyr var til stede i prøven (tabell 

7).  

 

Av de registrerte dyreplanktonartene er alle arter innen slekten Daphnia regnet som svært 

forsuringsfølsomme (Veileder 02:2018), men D. umbra er trolig blant de mest tolerante av disse. 

Arctodiaptomus laticeps er regnet som moderat forsuringsfølsom. Det ble ikke registrert 

forsuringstolerante krepsdyrarter i den pelagiske prøven. Høy tetthet av K. cochlearis er ikke vanlig i 

forsurede innsjøer (Hobæk 1998). Diversiteten av dyreplankton i Bjørndalsvatnet kan indikere at 

innsjøen er lite til moderat forsuret.  
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Tabell 7. Tetthet av vannlopper og hoppekreps (antall dyr per m² og antall dyr per m³), og relativ tetthet 

av hjuldyr i Bjørndalsvatnet 7. september 2019.  

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Relativ tetthet 

Vannlopper Bosmina longispina  382   19   

 Chydorus sphaericus  42     2   

 Daphnia umbra  4     0,2   

 Holopedium gibberum  1 528     76   

Hoppekreps Arctodiaptomus laticeps  7     0,4   

 Cyclops scutifer  212     11   

 calanoide copepoditter  4     0,2   

 cyclopoide nauplier  637     32   

 cyclopoide copepoditter  297     15   

Hjuldyr (Rotatoria) Collotheca spp.    xxxx  

 Euchlanis sp.    x  

 Kellicottia longispina    xxx  

 Keratella cochlearis    xxxx  

 Keratella hiemalis    x  

 Ploesoma hudsoni    xxx  

 Polyarthra major    xxx  

 Polyarthra remata    xxx  

Totalt, vannlopper og hoppekreps  3 111   156   

 

 

VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

Bjørndalsvatnet har en middels tett bestand av ørret med normal kondisjon, fisken stagnerer i vekst når 

den passerer 22 cm. Den årlige tilveksten er relativt lav. Bestanden fremstår derfor i dag som lite attraktiv 

for fritidsfiske. 

 

Bjørndalsvatnet har relativt lav diversitet og tetthet av dyreplankton, som er typisk for de lite produktive 

høyfjellsinnsjøene på Vestlandet. Generelt tyder fiskens vekst og kondisjon på at næringsgrunnlaget i 

innsjøen er lavt i forhold til tettheten av ørret. 

 

Det er gode gyteforhold i innløpselven i nord, med relativt store arealer tilgjengelig for gyting og 

oppvekst, men en del av arealene er ikke tilgjengelig når vannstanden i innsjøen er ved HRV. Det er 

også noe gytemuligheter i innløpsbekken i sør, og her er store oppvekstområder. Fiskeundersøkelsene 

fra 2019 og fra 2004 (Gladsø & Hylland) viser at det er tilnærmet årlig rekruttering i innsjøen, men at 

det er noe variasjon i årsklassestyrken. Fangst per garnnatt og fiskens tilvekst var relativt lik i 2004 og 

2019 (figur 9). 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Gjennomsnittlig lengde etter 

avsluttet vekstsesong for ørret fanget i 

Bjørndalsvatnet i 2004 og 2019. 

 

 

 

 

 

Det er ikke kjent hvordan gyteforholdene i utløpet av Bjørndalsvatnet var før reguleringen, men 

overføringen fra Inste Yksenelv (Insteelvane) gjør i hvert fall at det er gytemuligheter ved utløpet slik 

situasjonen er i dag. Med tanke på innsjøens bæreevne og den registrerte rekrutteringen bør det ikke 

være nødvendig å bedre rekrutteringsforholdene. Reguleringen av Bjørndalsvatnet og overføringen fra 
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Inste Yksenelv (Insteelvane) har ikke endret ørretens tilgang til gyteområdene, og har trolig hatt lite å si 

for bestandstettheten i innsjøen. Reguleringen på mellom 30 og 40 høydemeter har imidlertid med høy 

sannsynlighet redusert forekomsten av mange byttedyrsgrupper. 
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2 STOREVATNET 

 

INNSJØEN 

Storevatnet (Store Øksendalsvatnet) (innsjø nr. 1781) ligger i Vestre Yksneelva (086.7Z). Innsjøen ble 

regulert i 1955, og har en reguleringshøyde på 49,7 m, mellom 340 moh. ved LRV og 389,7 moh. ved 

HRV. Innsjøen har et areal på 0,45 km², og en strandlinje på ca. 4,2 km. Innsjøen tappes gjennom en 

tunnel, og har også demning i nord (figur 10). Nedbørfeltet er på 36,9 km², i tillegg er det overføring 

fra Inste Yksenelv (Insteelvane) via Bjørndalsvatnet og overføring fra Dauremålsvatnet som kommer ut 

i innsjøen gjennom Dauremål kraftstasjon. 

 

Figur 10. Kart over Storevatnet, med avmerking av innløpsbekken der det ble elektrofisket, posisjon for 

planktonprøve og plassering av garn. Kunstige vannveier og kraftstasjon er også markert. 
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Storevatnet ble også prøvefisket i august 2004 (Gladsø & Hylland 2005). Det var da en middels tett 

bestand, med årlig rekruttering, men med relativt dårlig kvalitet og tilveksten stagnerte helt rundt 25 cm.  

 

Vannstanden er normalt mellom 380 og 390 moh. i løpet av året (figur 11). De fleste år er vannstanden 

relativt høy gjennom store deler av hele året og i løpet av de ti siste årene har vannstanden vært høyere 

enn 385 moh. i 80 % av tiden. I løpet av de 10 siste årene skiller 2013 seg ut med spesielt lav vannstand 

gjennom store deler av året, dette var i forbindelse med rehabiliteringsarbeid på dammen (figur 11). I 

mai 2016 og i februar 2018 var vannstanden også spesielt lav.  

 

Figur 11. Vannstand i Storevatnet i perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2019. Forventet 

oppvandrings- og gyteperiode for ørret (15. september til 30. oktober) er markert med oransje.  

Figur 12. Storevatnet sett fra øst 8. september 2019. 
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METODER 

Innsjøen ble garnfisket 7. - 8. september 2019 med fire enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-

14 m, og en bunngarnslenke á tre garn i dybdeintervallene 0-47 m (figur 10). Innløpet fra Bjørndal 

kraftstasjon i sør ble elektrofisket, og det ble tatt to trekk med planktonhåv fra 20 m dyp. Det var pent 

vær og lite vind under prøvefisket, og vannstanden var 1,3 m under HRV. Siktedypet var 8,5 m, og 

temperaturen like under vannoverflaten var 10 °C. 

 

RESULTAT 

 

Garnfiske 

Under garnfisket ble det fanget 75 ørret. Fisken varierte i lengde fra 10,6 til 29,3 cm, med en 

gjennomsnittslengde på 19,3 cm (tabell 4). Vekten varierte fra 11 til 214 gram, og snittvekten var 79 

gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 0,96, og det var ingen betydelig forskjell i k-faktor mellom 

de ulike årsklassene. 

 

Fangsten fordelte seg på 44 hanner og 31 hunner. Av disse var 21 hanner og 16 hunner kjønnsmodne, 

og 17 av disse hadde også gytt tidligere. De yngste kjønnsmodne hannene var tre, mens de yngste 

kjønnsmodne hunnene var 4 år. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning virker dermed å være tre år 

for hannene, og 4 år for hunnene i bestanden.  

 

Åtte av ørretene hadde rød kjøttfarge, 57 hadde lyserød farge og 10 var hvite i kjøttet.  

 

Tabell 8. Gjennomsnittlig lengde (cm), vekt (g) og kondisjonsfaktor med standardavvik, samt antall hanner 

og hunner og andel kjønnsmodne fisk for de ulike aldersgruppene av ørret fanget i Storevatnet 7. - 8. 

september 2019. 

 Alder 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ Totalt 

 Årsklasse 2017 2016 2015 2014 2013  

Antall  21 7 19 8 20 75 

Lengde Snitt 13,7 17,2 19,2 22,3 24,7 19,3 

(cm) Sd 1,6 2,3 2,4 1,6 2,3 4,7 

Vekt Snitt 26 49 71 110 139 79 

(g) Sd 9 16 17 28 35 50 

K-faktor Snitt 0,95 0,95 1,03 0,98 0,91 0,96 

 Sd 0,08 0,09 0,27 0,06 0,06 0,15 

Hunner Antall 8 2 9 7 5 31 

 % modne 0,0 0,0 55,6 85,7 100,0 51,6 

Hanner Antall 13 5 10 1 15 44 

 % modne 0,0 60,0 60,0 0,0 80,0 47,7 

 

Det var fisk i samtlige bunngarn, og fangsten i de fem garna som stod fra land varierte mellom 9 og 17 

per garn. På de to dypeste garnene i lenken ble det fanget hhv. 12 og 2 fisk. Den gjennomsnittlige 

fangsten per bunngarnnatt var 10,7 individer. Gjennomsnittlig fangst i de fem garnene som stod i 

strandsonen var 12,2 fisk per garn, og ut fra dette ble bestanden estimert å være omtrent 5000 ørret. Med 

en snittvekt på 79 gram tilsvarer dette 9 kg fisk per hektar, som er en moderat biomasse. 

 

Det var synlige innvollsparasitter i 15 av fiskene, i 13 var parasitteringsgraden lav, mens den var middels 

i 2. 10 av de 20 seksåringene hadde synlige parasitter, og det var også i denne aldersgruppen de to med 

middels parasitteringsgrad ble påvist.  
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Figur 13. Lengde- og aldersfordeling for ørret fanget under garnfisket i Storevatnet 7. - 8. september 

2019. 

 

Aldersfordelingen for ørreten i Storevatnet viser at fisken stammet fra årsklassene fra perioden 2013 til 

2017 (figur 13). Årsklassene klekket i 2013, 2015 og 2017 var like tallrike, med ca. 20 fisk, mens de to 

andre årsklassene var knapt halvparten så tallrike.  

 

Fisken i Storevatnet var i gjennomsnitt 13,7 cm etter to vekstsesonger, de fire neste årene er tilveksten 

beregnet til rundt 3 cm per år. Det er ingen markert vekststagnasjon, men det ble ikke fanget gamle 

fisker under prøvefisket (figur 14).  

 

 

 

 

 

Figur 14. Vekstkurve basert på 

gjennomsnittlig lengde (med 

standardavvik) ved avsluttet vekstsesong 

for ørret fanget i Storevatnet 7. - 8. 

september 2019. Antall fisk fanget i hver 

aldersgruppe er markert med siffer under 

grafen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Fangsten i ett av bunngarnene 

som sto i Storevatnet fra 7. – 8. september 

2019. 
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Elektrofiske 

Det er kun innløpet fra Bjørndalsvatnet kraftstasjon som er aktuell gytelokalitet for ørreten i Storevatnet. 

Elven ble undersøkt den 7. september, vanntemperaturen var 10,5°C på undersøkelsestidspunktet, og 

ledningsevnen var 8,6 µS/cm. Kanalen fra kraftstasjonen har mye gytesubstrat og gode gytemuligheter, 

mange av gyteområdene ligger relativt dypt og vil ha vanndekning selv om Bjørndalen kraftverk står. 

Det er vanskelig å elektrofiske i kanalen, men totalt ble et område på 40 m² undersøkt og det ble fanget 

10 ørret, fordelt på de to yngste årsklassene (figur 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Lengdefordeling for ørret fanget 

ved elektrofiske i innløpet til Storevatnet 7. 

september 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Kanalen fra Bjørndalsvatnet 

kraftstasjon til Storevatnet. 

 

 

 

 

Vannkvalitet 

Vannprøven tatt i innsjøen den 7. september hadde en surhet på pH 6,2, kalsiumkonsentrasjon på 0,45 

mg/l og konsentrasjonen av total fosfor var 10 µg/l (tabell 5). Med hensyn på pH er målingen i 

tilstandsklasse «svært god», mens den med hensyn på fosfor er i tilstandsklasse «god» (VD 2018). 

 

Dyreplankton 

Dyreplanktonsamfunnet i Storevatnet virker å være noe artsfattig. I planktontrekket ble det funnet 

moderate tettheter av Bosmina longispina og gelékreps (Holopedium gibberum), men det ble også påvist 

en del Daphnia umbra i planktontrekket. Denne arten er attraktiv som bytte for fisk og er ofte relativt 

mørk på farge, i Storevatnet var alle de undersøkte individene uten pigment. Av hoppekreps ble det 

påvist lave tettheter av tre voksne arter, men det ble også registrert en god del individer av nauplier og 

copepoditter (ungstadier av hoppekreps). Av hjuldyr var det høyest tetthet av de fem artene: Collotheca 

sp., Kellicottia longispina, Keratella cochlearis, Polyarthra major og Polyarthra remata. Totalt ble det 

registrert 10 hjuldyrarter (tabell 9). 
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Av de registrerte dyreplanktonartene er alle arter innen slekten Daphnia regnet som svært 

forsuringsfølsomme (Veileder 02:2018), men D. umbra er trolig blant de mest tolerante av disse. 

Arctodiaptomus laticeps og Mixodiaptomus laciniatus er regnet som moderat forsuringsfølsomme. Det 

ble ikke registrert forsuringstolerante krepsdyrarter i den pelagiske prøven. Høy tetthet av K. cochlearis 

er ikke vanlig i forsurede innsjøer, mens Keratella serrulata er vanligst å finne i sure og gjerne noe 

humøse innsjøer (Hobæk 1998). Diversiteten av dyreplankton i Storevatnet kan indikere at innsjøen er 

lite til moderat forsuret.  

 

Tabell 9. Tetthet av vannlopper og hoppekreps (antall dyr per m² og antall dyr per m³), og relativ tetthet 

av hjuldyr i Storevatnet 7. september 2019.  

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Relativ tetthet 

Vannlopper Acroperus harpae 7 0  

 Alona affinis 14 1  

 Bosmina longispina 3395 170  

 Chydorus sphaericus 14 1  

 Daphnia umbra 594 30  

 Holopedium gibberum 7130 357  

Hoppekreps Arctodiaptomus laticeps 340 17  

 Cyclops scutifer 64 3  

 Mixodiaptomus laciniatus 170 8  

 calanoide nauplier 424 21  

 calanoide copepoditter 1 783 89  

 cyclopoide nauplier 2 801 140  

 cyclopoide copepoditter 13 411 671  

Hjuldyr (Rotatoria) Asplanchna priodonta   xx 

 Collotheca sp.   xxxx 

 Conochilus sp.   xx 

 Kellicottia longispina   xxxx 

 Keratella cochlearis   xxxx 

 Keratella serrulata   xx 

 Notholca labis   x 

 Ploesoma hudsoni   xx 

 Polyarthra major   xxxx 

 Polyarthra remata   xxxx 

Totalt, vannlopper og hoppekreps 30 147 1 507  

 

 

VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

Storevatnet har en middels tett bestand av ørret med noe under middels kondisjon. Den årlige tilveksten 

er relativt normal uten tydelig vekststagnasjon. Det er imidlertid få store individer i bestanden og den 

fremstår derfor i dag som relativt lite attraktiv for fritidsfiske. 

 

Storevatnet har noe lav diversitet og tetthet av dyreplankton, som er typisk for de lite produktive 

høyfjellsinnsjøene på Vestlandet. Vannloppen Daphnia umbra er attraktiv som føde for fisk, men 

moderat tetthet og størrelse på individene, samt lite pigmentering tyder på at den er utsatt for nedbeiting. 

Generelt tyder fiskens vekst og kondisjon på at næringsgrunnlaget i innsjøen er noe lavt i forhold til 

tettheten av ørret. 

 

Det er gode gyteforhold i innløpselven fra Bjørndalsvatnet kraftstasjon, med store arealer tilgjengelig 

for gyting og oppvekst. Det er ikke kjent hvordan gyteforholdene i utløpet av Storevatnet var før 

reguleringen, men sannsynligvis var det mulig å gyte i utløpet. Det ser ut som om fisken blir i innløpet 

de to første årene, før den trekker ut i innsjøen. Prøvefisket i 2004 (Gladsø og Hylland 2005) og dette 

prøvefisket indikerer at det er årlig reproduksjon til innsjøen, men at det er relativt stor variasjon i 

årsklassestyrken. Fangst per garnnatt og fiskens tilvekst var relativt lik i 2004 og 2019 (figur 19). 
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Figur 18. Gjennomsnittlig lengde etter 

avsluttet vekstsesong for ørret fanget i 

Storevatnet i 2004 og 2019. 

 

 

 

 

 

Med tanke på innsjøens bæreevne og den registrerte rekrutteringen bør det ikke være nødvendig å bedre 

rekrutteringsforholdene for ørret. Reguleringshøyden på normalt opp til 5 meter, men i perioder 

vesentlig større, har med høy sannsynlighet redusert forekomsten av mange byttedyrsgrupper. 
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3 LANGEVATNET 

INNSJØEN 

Langevatnet (innsjø nr. 1791) ligger i Åskorelva (086.6Z). Innsjøen ble regulert i 1973, og har en 

reguleringshøyde på 55 m, mellom 684,7 moh. ved LRV og 737,7 moh. ved HRV. Innsjøen har et areal 

på 0,66 km², og en strandlinje på ca. 5,2 km. Innsjøen tappes gjennom tunnel som har avløp i terrenget 

sør for Øvre Sødalsvatnet (figur 21). Nedbørfeltet er på 6,1 km², og er ikke endret ved regulering. 

Figur 19. Langevatnet sett fra sør 9. september 2019. 

 

Langevatnet ble også prøvefisket i august 2004 (Gladsø & Hylland 2005). Det ble da fisket med åtte 

garn og fanget 2 ørret, begge var ni år og 45 cm, og hadde god kondisjonsfaktor. 

 

Vannstanden ligger normalt mellom 685 og 740 moh. i løpet av året (figur 20). Vannstanden tappes de 

fleste år betydelig ned i løpet av januar og kommer ofte ned mot LRV i januar eller februar og blir holdt 

der fram mot mai-juni da innsjøen igjen fylles gradvis opp igjen frem mot høsten, men i tre av de ti siste 

årene har vannstanden aldri kommet høyere enn 735 moh. 
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Figur 20. Vannstand i Langevatnet i perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2019. Forventet 

oppvandrings- og gyteperiode for ørret (15. september til 30. oktober) er markert med oransje.  

 

METODER 

 Innsjøen ble garnfisket 9. - 10. september 2019 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 

0-15 m, og en bunngarnslenke á tre garn i dybdeintervallene 0-15 m (figur 21). Det er ett innløp i sørøst, 

men det er for bratt til å være egnet som gytebekk, så det ble ikke elektrofisket i noen bekker. Det ble 

tatt to trekk med planktonhåv fra 20 m dyp. Det var pent vær og lite vind under prøvefisket, og 

vannstanden var 730 moh. (10 m under HRV). Siktedypet var 13,5 m, og temperaturen like under 

vannoverflaten var 9,9 °C og ledningsevnen var 9,0 µS/cm. 

 

Figur 21. Kart over Langevatnet, med avmerking av innløpsbekken der det ble elektrofisket, posisjon for 

planktonprøve og plassering av garn. Kunstige vannveier er også markert. 
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RESULTAT 

 

Garnfiske 

Under garnfisket ble det fanget kun en ørret, på 33,7 cm og 399 gram. Fisken var en umoden hunn på 

fire år (klekkeår 2015), som var rød i kjøttet og hadde en k-faktor på 1,04. Ørreten manglet høyre 

bukfinne og hadde deformert gattfinne. Det var ikke synlige parasitter i fisken.  

 

Vannkvalitet 

Vannprøven tatt i innsjøen den 8. september hadde en surhet på pH 6,0, kalsiumkonsentrasjon på 0,48 

mg/l og konsentrasjonen av total fosfor var 7,7 µg/l (tabell 5). Med hensyn på pH er målingen i 

tilstandsklasse «svært god», mens den med hensyn på fosfor er i tilstandsklasse «moderat» (VD 2018). 

 

Dyreplankton 

Dyreplanktonsamfunnet i Langevatnet er artsfattig. I planktontrekket ble det bare påvist en 

vannloppeart, Daphnia umbra (figur 22). Denne arten er attraktiv som bytte for fisk, og relativt høy 

tetthet av denne arten indikerer svært lav fisketetthet. Av hoppekreps ble voksne Arctodiaptomus 

laticeps og Cyclops abyssorum funnet i lave tettheter, og i tillegg ble det funnet en del nauplier og 

copepoditter (ungstadier av hoppekreps), blant annet av Cyclops scutifer. Av hjuldyr var det høyest 

tetthet av Keratella cochlearis, men artene Polyarthra major, Keratella hiemalis og Kellicotta 

longispina, var også til stede i relativt høye tettheter. Totalt ble åtte arter av hjuldyr registret i prøven 

(tabell 10).  

 

Figur 22. Bilde av planktonprøven som i volum var dominert av vannloppen Daphnia umbra, med 

mørkebrune ryggskjold. I tillegg kan en se en del Arctodiaptomus laticeps, de fleste som copepoditter, 

som er tydelig markert røde.  
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Av de registrerte dyreplanktonartene er alle arter innen slekten Daphnia regnet som svært 

forsuringsfølsomme (Veileder 02:2018), men D. umbra er trolig blant de mest tolerante av disse. 

Arctodiaptomus laticeps og Cyclops abyssorum er regnet som moderat forsuringsfølsomme. Det ble 

ikke registrert forsuringstolerante krepsdyrarter i den pelagiske prøven. Høy tetthet av K. cochlearis er 

ikke vanlig i forsurede innsjøer (Hobæk 1998). Diversiteten av dyreplankton i Langevatnet kan indikere 

at innsjøen er lite forsuret.  

 

 

Tabell 10. Tetthet av vannlopper og hoppekreps (antall dyr per m² og antall dyr per m³), og relativ tetthet 

av hjuldyr i Langevatnet 9. september 2019.  

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Relativ tetthet 

Vannlopper Daphnia umbra 4414 221  

Hoppekreps Arctodiaptomus laticeps 340 17  

 Cyclops abyssorum 85 4  

 calanoide nauplier 509 25  

 calanoide copepoditter 22 579 1 129  

 cyclopoide nauplier 1 358 68  

 cyclopoide copepoditter 679 34  

Hjuldyr (Rotatoria) Collotheca sp.   xxx 

 Conochilus sp.   xxx 

 Kellicottia longispina   xxxx 

 Keratella cochlearis   xxxxx 

 Keratella hiemalis   xxxx 

 Polyarthra major   xxxx 

 Polyarthra remata   xxx 

 Trichocerca longiseta    x 

Totalt, vannlopper og hoppekreps 29 964 1 498  

 

 

VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

Langevatnet har en svært tynn bestand av fisk, det er ingen gode gytemuligheter til innsjøen, men en 

kan ikke utelukke at det år om annet er enkelte egg som kan overleve i et gammelt elveløp, gjerne under 

HRV. Før innsjøen ble regulert var det gytemuligheter i utløpet. Vannkvaliteten er god for ørret og det 

er kun mangel på gyteområder som begrenser produksjonen av fisk i innsjøen.  

 

Dersom det er ønskelig å øke rekrutteringen må en tilrettelegge for gyting i innløpet. 
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4 ØVRE SØDALSVATNET 

 

INNSJØEN 

Øvre Sødalsvatnet (innsjø nr. 1790) ligger i Åskorelva (086.6Z). Innsjøen ble regulert i 1974, og har en 

reguleringshøyde på 27 m, mellom 538 moh. ved LRV og 565 moh. ved HRV. Innsjøen har et areal på 

0,4 km², og en strandlinje på ca. 4,5 km. Innsjøen tappes gjennom tunnel til Nedre Sødalsvatnet (figur 

25). Nedbørfeltet er på 15,0 km², og i tillegg får innsjøen tilført vann fra Blåbrevatnet. 

Figur 23. Øvre Sødalsvatnet sett fra sør 9. september 2019. 

 

Vannstanden varierer mye gjennom året og det er stor variasjon over kort tid. I løpet av perioden august 

til november er Nedre Sødalsvatnet som regel fullt i en kortere periode, men det er sjelden at 

fyllingsgraden blir værende ved HRV lenger enn i noen uker (figur 24). I løpet av perioden februar til 

mai er vannstanden årlig nær ved eller svært nær LRV.  

 

 

Figur 24. Vannstand i Øvre Sødalsvatnet i perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2019. Forventet 

oppvandrings- og gyteperiode for ørret (15. september til 30. oktober) er markert med oransje.  
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Øvre Sødalsvatnet ble også prøvefisket i august 2004 (Gladsø & Hylland 2005). Det var da en relativt 

tynn bestand, med årlig, men variabel rekruttering. Tilveksten var god, og stagnerte først rundt 40 cm. 

 

METODER 

Innsjøen ble garnfisket 9. - 10. september 2019 med fire enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 

0-15 m, og en bunngarnslenke á tre garn i dybdeintervallene 0-12 m (figur 5). Tre innløpsbekker i 

sørenden av innsjøen ble elektrofisket, og det ble tatt to trekk med planktonhåv fra 20 m dyp. Det var 

pent vær og lite vind under prøvefisket, og vannstanden var ca. 9 m under HRV da garnene ble satt. Det 

var mye leirpartikler i vannet og siktedypet var 1,5 m, og temperaturen like under vannoverflaten var 9 

°C. 

 

Figur 25. Kart over Øvre Sødalsvatnet, med avmerking av innløpsbekkene der det ble elektrofisket, 

posisjon for planktonprøve og plassering av garn. Kunstige vannveier er også markert. 
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RESULTAT 

 

Garnfiske 

Under garnfisket ble det fanget 53 ørret. Fisken varierte i lengde fra 12,7 til 35,6 cm, med en 

gjennomsnittslengde på 27,5 cm (tabell 11). Vekten varierte fra 19 til 291 gram, og snittvekten var 186 

gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 0,86, og de to yngste årsklassene hadde noe høyere k-faktor 

enn de eldre. 

 

Fangsten fordelte seg på 39 hanner og 14 hunner. Alle hannene og 12 av 14 hunner var kjønnsmodne, 

og 34 hanner og 5 hunner hadde gytt tidligere. Den yngste kjønnsmodne hannen var en toåring, mens 

den yngste kjønnsmodne hunnen var 6 år. Lave fangster av yngre fisk gjør det vanskelig å fastsette 

gjennomsnittlig kjønnsmodningsalder.  

 

Tre av ørretene hadde rød kjøttfarge, 41 hadde lyserød farge, og 9 var hvite i kjøttet. En seks år gammel 

ørret på 28,2 cm hadde deformert venstre bukfinne. 

 

Tabell 11. Gjennomsnittlig lengde (cm), vekt (g) og kondisjonsfaktor med standardavvik, samt antall 

hanner og hunner og andel kjønnsmodne fisk for de ulike aldersgruppene av ørret fanget i Øvre 

Sødalsvatnet 9. - 10. september 2019. 

 Alder 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+  Totalt 

 Årsklasse 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010   

Antall  2 1 0 4 21 19 5 1  53 

Lengde Snitt 13,7 15,0 0,0 24,7 27,9 29,1 29,0 32,0  27,5 

(cm) Sd 1,4  0,0 2,0 1,3 2,6 1,4   4,0 

Vekt Snitt 25 37 0 128 188 209 210 291  186 

(g) Sd 8  0 19 24 38 34   55 

K-faktor Snitt 0,94 1,10 0,00 0,86 0,87 0,84 0,86 0,89  0,86 

 Sd 0,01  0,00 0,13 0,07 0,08 0,12   0,09 

Hunner Antall 1 0 0 1 6 3 3 0  14 

 % modne 0,0 - - 0,0 100,0 100,0 100,0 -  85,7 

Hanner Antall 1 1 0 3 15 16 2 1  39 

 % modne 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 

 

Det var fisk i samtlige bunngarn, og fangsten i de fem garna som stod fra land varierte mellom 2 og 18 

per garn. På hvert av de to dypeste garnene i lenken ble det fanget 4 fisk. Den gjennomsnittlige fangsten 

per bunngarnnatt var 7,6 individer. Gjennomsnittlig fangst i de fem garnene som stod i strandsonen var 

9 fisk per garn, og ut fra dette ble bestanden estimert å være omtrent 4000 ørret. Med en snittvekt på 

186 gram tilsvarer dette 19 kg fisk per hektar, som er en relativt høy biomasse. 

 

Figur 26. Lengde- og aldersfordeling for ørret fanget under garnfisket i Øvre Sødalsvatnet 9. - 10. 

september 2019. 
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Det var synlige innvollsparasitter i 12 av fiskene, i 6 var parasitteringsgraden lav, mens den var middels 

i 5. En femåring hadde høy parasitteringsgrad.  

 

 

Aldersfordelingen for ørreten i Øvre Sødalsvatnet viser at fisken stammet fra årsklassene fra perioden 

2010 til 2017 (figur 26). Årsklassene klekket i 2012 og 2013 (6+ og 7+) var de klart sterkeste, og 

utgjorde 75 % av total fangst.  

 

Fisken i Øvre Sødalsvatnet var rundt 13 

cm etter to vekstsesonger, i løpet av de 

fire neste vekstsesongene var 

gjennomsnittslengden blitt 28 cm, noe 

som gir en gjennomsnittlig årlig tilvekst 

på ca. 4 cm, deretter ser tilveksten ut til 

å stagnere ved en lengde rundt 30 cm 

(figur 27). 

 

 

 

 

 

Figur 27. Vekstkurve basert på 

gjennomsnittlig lengde (med standardavvik) ved avsluttet vekstsesong for ørret fanget i Øvre 

Sødalsvatnet 9. - 10. september 2019. Antall fisk fanget i hver aldersgruppe er markert med siffer under 

grafen. 

 

 

 

 

Elektrofiske 

I innløpet fra Blåbrevatnet ble hele elven opp til vandringshinderet elektrofisket, det er noen små 

gyteområder, noen få også over HRV (figur 28). Vanntemperaturen var 6,6 °C, og ledningsevnen var 

5,7 µS/cm, det ble ikke fanget eller observert fisk. Ved stans i overføringene fra Blåbrevatnet vil bekken 

trolig gå tørr.  

 

Innløpet fra overføringen fra Langevatnet ble undersøkt den 9. september, vanntemperaturen av 5,3 °C, 

og ledningsevnen var 6,3 µS (figur 28). Totalt ble 100 m² elektrofisket uten at det ble fanget eller 

observert fisk. Elven har varierende substrat og gode gyteforhold innimellom, det er greie oppvekst- og 

gyteforhold både ovenfor og nedenfor HRV, også denne bekken vil gå tørr i perioder uten overføring 

fra Langevatnet.   

 

I det naturlige innløpet fra Langevatnet ble hele elven opp til HRV elektrofisket, her er bunnsubstratet 

dominert av berg og det er dårlige oppvekst- og gyteforhold. Ovenfor HRV er elven variert med fine 

gyte- og oppvekstområder (figur 28). Elven er fra 2-4 meter bred og opp til 40 cm dyp, det er enkelte 

kulper som er egnet som oppholdsplasser for fisk i perioder med liten tilrenning. Hele elvestrekningen 

opp til vandringshinderet, et område på totalt 200 m² ble elektrofisket, det ble fanget to ørret på hhv 38 

og 39 cm, den største hadde forkortet gjellelokk på begge sider. Vanntemperaturen var 9,9 °C, og 

ledningsevnen var 6,5 µS/cm på undersøkelsestidspunktet. Restfeltet nedenfor Langevatnet er på 1,1 

km², og det er sannsynligvis ikke årssikker vannføring i bekken.  
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A)  

 

B)  

 C) D)  

Figur 28. A) Innløpet fra overføringen fra Blåbrevatnet B) Innløp fra overføring fra Langevatnet  

C) Naturlig innløp fra Langevatnet, nedenfor HRV, grensen for HRV går i toppen av fossen øverst på 

bildet. D) Naturlig innløp fra Langevatnet, ovenfor HRV. 

 

Vannkvalitet 

Vannprøven tatt i innsjøen den 9. september hadde en surhet på pH 6,0, kalsiumkonsentrasjon på 0,35 

mg/l og konsentrasjonen av total fosfor var 11 µg/l (tabell 5). Turbiditeten ble målt til 6,8 FNU, som er 

betydelig mer enn naturtilstanden for denne innsjøen, som har en forventet turbiditet på under 0,8 FNU. 

Med hensyn på pH er målingen i tilstandsklasse «svært god», mens den med hensyn på fosfor er i 

tilstandsklasse «moderat» (VD 2018). 

 

Dyreplankton 

Dyreplanktonsamfunnet i Øvre Sødalsvatnet er relativt artsfattig. I planktontrekket ble det funnet 

moderate tettheter av Bosmina longispina og gelékreps (Holopedium gibberum), men det ble også påvist 

noen få eksemplarer av vannloppen Chydorus sphaericus i planktontrekket. Ingen av disse artene er 

spesielt attraktive som mat for ørret. Av hoppekreps ble voksne Arctodiaptomus laticeps funnet i lave 

tettheter, det var også enkelte Cyclops abyssorum i prøven, og i tillegg ble det funnet en del nauplier og 

copepoditter (ungstadier av hoppekreps). Av hjuldyr var det høyest tetthet av Keratella cochlearis, men 

det var også relativt gode forekomster av Conochilus sp. og Kellicottia longispina, og totalt ble åtte arter 

av hjuldyr påvist i prøven (tabell 12). 

 

Av de registrerte dyreplanktonartene er Arctodiaptomus laticeps og Cyclops abyssorum regnet som 

moderat forsuringsfølsomme, mens det ikke ble registrert forsuringstolerante krepsdyrarter i den 

pelagiske prøven. Høy tetthet av K. cochlearis er ikke vanlig i forsurede innsjøer (Hobæk 1998). 
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Diversiteten av dyreplankton i Øvre Sødalsvatnet kan indikere at innsjøen er lite til moderat forsuret.  

 

 

Tabell 12. Tetthet av vannlopper og hoppekreps (antall dyr per m² og antall dyr per m³), og relativ tetthet 

av hjuldyr i Øvre Sødalsvatnet 9. september 2019.  

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Relativ tetthet 

Vannlopper Bosmina longispina 1188 59  

 Chydorus sphaericus 99 5  

 Holopedium gibberum 424 21  

Hoppekreps Arctodiaptomus laticeps 255 13  

 Cyclops abyssorum 14 1  

 calanoide nauplier 255 13  

 calanoide copepoditter 3 480 174  

 cyclopoide nauplier 170 8  

 cyclopoide copepoditter 85 4  

Hjuldyr (Rotatoria) Conochilus sp.   xxx 

 Kellicottia longispina   xxx 

 Keratella cochlearis   xxxxx 

 Keratella hiemalis   xx 

 Polyarthra major   xx 

 Polyarthra remata   xx 

 Trichocerca lophoessa   x 

 Bdelloidea   x 

Totalt, vannlopper og hoppekreps 5 970 299  

 

 

VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

Øvre Sødalsvatnet har en middels til tett bestand av ørret, kondisjonsfaktoren er lav. Det har vært lav 

rekruttering av ørret de seks siste årene. Fisken stagnerer i vekst når den nærmer seg 30 cm, og den 

største fisken som ble fanget var under 300 g. Sommeren 2015 var kald og det var sein snøsmelting dette 

året, og mange steder på Vestlandet var yngelen som ble klekket dette året så små når vinteren kom at 

de ikke overlevede. Den korte vekstsesongen gjorde også at svært få fisker rakk å kjønnsmodne dette 

året, og det var derfor liten rekrutering både i 2015 og 2016 pga. klimatiske forhold.  

 

Det er tre bekker med gytemuligheter, to av disse har vannføring som er dominert av overføringene fra 

hhv Blåbrevatnet og Langevatnet, i perioder uten tapping vil disse bekkene gå tørr. Den siste gytebekken 

er det opprinnelige innløpet fra Langevatnet. For å få benyttet gyteområdene i denne bekken må 

magasinet være fult om høsten når ørreten går opp i bekken for å gyte, restfeltet er relativt lite og det er 

sannsynligvis ikke årssikker vannføring i elven og gyting vil sannsynligvis bare lykkes i år med relativt 

milde og nedbørrike vintre. Høsten 2013, 2016 og 2017 var vannstanden ikke høy nok om høsten til at 

fisk kunne vandre opp i denne bekken, og dette kan være en mulig forklaring på lav rekruttering i 2014, 

2017 og 2018. Mangel på årsyngel i bekken i 2019 kan imidlertid ikke forklares med den samme 

faktoren. 

 

Øvre Sødalsvatnet har relativt lav diversitet og tetthet av dyreplankton, som er typisk for de lite 

produktive høyfjellsinnsjøene på Vestlandet. Generelt tyder fiskens vekst og kondisjon på at 

næringsgrunnlaget i innsjøen er noe lavt i forhold til tettheten av ørret. 

 

Fiskeundersøkelsene fra 2019 og fra 2004 (Gladsø & Hylland) viser at det er tilnærmet årlig rekruttering 

i innsjøen, men at det er noe variasjon i årsklassestyrken. Fangst per garnnatt var relativt likt den i 2004, 

men fisken stagnerte noe tidligere i tilvekst i 2019 sammenlignet med i 2004 (figur 29). Regulering på 

normalt nesten 30 høydemeter har med høy sannsynlighet redusert forekomsten av mange 

byttedyrsgrupper. 
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Figur 29. Gjennomsnittlig lengde etter 

avsluttet vekstsesong for ørret fanget i 

Øvre Sødalsvatnet i 2004 og 2019. 
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5 NEDRE SØDALSVATNET 

 

INNSJØEN 

Nedre Sødalsvatnet (innsjø nr. 1789) ligger i Åskorelva (086.6Z). Innsjøen ble regulert i 1974, og har 

en reguleringshøyde på 26,4 m, mellom 518,6 moh. ved LRV og 545 moh. ved HRV. Innsjøen har et 

areal på 0,57 km², og en strandlinje på ca. 7,2 km. Innsjøen tappes gjennom tunnel til Åskåra 

kraftstasjonen. Når det ikke er overløp på Øvre Sødalsvatnet kommer vanntilførselen fra denne innsjøen 

gjennom tunnel (figur 32). Nedbørfeltet er på 24,7 km², og i tillegg får feltet tilført vann fra 

Blåbrevatnet. 

Figur 30. Nedre Sødalsvatnet sett fra vest 10. september 2019. 

 

Nedre Sødalsvatnet ble også prøvefisket i august 2004 (Gladsø & Hylland 2005). Det var da relativt tett 

bestand, med noe dårlig kvalitet. Tilveksten var normal, og stagnerte rundt 30 cm.  

 

Vannstanden varierer normalt mellom 535 og 544 moh. i løpet av året, og i ⅔ av året er vannstanden 

over 540 moh. (figur 31). De ti siste årene har vannstanden ikke vært tappet helt ned til LRV, men de 

fleste år er det en markert nedtapping i løpet av vinteren, og i gjennomsnitt er det mai som har den 

laveste magasinfyllingen.  
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Figur 31. Vannstand i Nedre Sødalsvatnet i perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2019. Forventet 

oppvandrings- og gyteperiode for ørret (15. september til 30. oktober) er markert med oransje.  

 

METODER 

Innsjøen ble garnfisket 9. - 10. september 2019 med fem enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 

0-15 m, og en bunngarnslenke á tre garn i dybdeintervallene 0-23 m (figur 32). Ett innløp i sør ble 

elektrofisket, og det ble tatt to trekk med planktonhåv fra 20 m dyp. Det var pent vær og lite vind under 

prøvefisket, og vannstanden var ca. 2 m under HRV da garna ble satt, men sank nesten en meter til neste 

dag. Siktedypet var 4,5 m, og temperaturen like under vannoverflaten var 10 °C. 

Figur 32. Kart over Nedre Sødalsvatnet, med avmerking av innløpsbekken der det ble elektrofisket, 

posisjon for planktonprøve og plassering av garn. Kunstige vannveier og kraftstasjon er også markert. 
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RESULTAT 

 

Garnfiske 

Under garnfisket ble det fanget 106 ørret. Fisken varierte i lengde fra 12,5 til 36,7 cm, med en 

gjennomsnittslengde på 25,0 cm ( 

tabell 13). Vekten varierte fra 18 til 485 gram, og snittvekten var 142 gram. Gjennomsnittlig 

kondisjonsfaktor var 0,83, og de eldste årsklassene hadde klart lavere k-faktor enn de tre yngste. 

 

Fangsten fordelte seg på 50 hanner og 56 hunner. Av disse var 40 hanner og 31 hunner kjønnsmodne, 

hhv. 26 og 28 hadde også gytt tidligere. Den yngste kjønnsmodne hannen var en toåring, mens den 

yngste kjønnsmodne hunnen var 4 år. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning virker dermed å være 

ca. fire år for hannene, og 5 år for hunnene i bestanden.  

 

Atten av ørretene hadde rød kjøttfarge, 72 hadde lyserød farge og 16 var hvite i kjøttet.  

 

Det var synlige innvollsparasitter i 83 (78 %) av fiskene, i 34 var parasitteringsgraden lav, mens den var 

middels i 30. Henholdsvis 11 og 8 ørret hadde stor eller svært stor parasitteringsgrad.  

 

Tabell 13. Gjennomsnittlig lengde (cm), vekt (g) og kondisjonsfaktor med standardavvik, samt antall 

hanner og hunner og andel kjønnsmodne fisk for de ulike aldersgruppene av ørret fanget i Nedre 

Sødalsvatnet 9. - 10. september 2019. 

 Alder 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+  Totalt 

 Årsklasse 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010   

Antall  4 20 23 8 18 18 14 1  106 

Lengde Snitt 13,2 18,1 22,3 27,2 27,6 29,4 31,7 31,0  25,0 

(cm) Sd 0,7 1,9 2,8 1,5 1,9 2,2 2,6 -  5,6 

Vekt Snitt 22 56 104 157 170 194 246 206  142 

(g) Sd 4 18 37 21 31 44 93 -  79 

K-faktor Snitt 0,95 0,92 0,90 0,79 0,80 0,76 0,75 0,69  0,83 

 Sd 0,07 0,06 0,06 0,07 0,08 0,07 0,13 -  0,11 

Hunner Antall 3 10 12 3 11 11 5 1  56 

 % modne 0,0 0,0 8,3 100,0 100,0 90,9 100,0 100,0  55,4 

Hanner Antall 1 10 11 5 7 7 9 0  50 

 % modne 100,0 30,0 72,7 100,0 100,0 100,0 100,0 -  80,0 

 

Det var fisk i samtlige bunngarn, og fangsten i de seks garna som stod fra land varierte mellom 8 og 18 

per garn. På de to dypeste garnene i lenken ble det fanget hhv. 15 og 4 fisk. Den gjennomsnittlige 

fangsten per bunngarnnatt var 13 individer. Gjennomsnittlig fangst i de seks garnene som stod i 

strandsonen var 14,5 fisk per garn, og ut fra dette ble bestanden estimert å være omtrent 10.000 ørret. 

Med en snittvekt på 142 gram tilsvarer dette 27 kg fisk per hektar, som er en høy biomasse. 

 

Figur 33. Lengde- og aldersfordeling for ørret fanget under garnfisket i Nedre Sødalsvatnet 9. - 10. 

september 2019. 



 

Rådgivende Biologer AS 39 Rapport 3183 

Aldersfordelingen for ørreten i Nedre Sødalsvatnet viser at fisken stammet fra årsklassene fra perioden 

2010 til 2017 (figur 33). Årsklassene klekket i 2011 til 2016 (3+ til 8+) var relativ like tallrike, med 

unntak av 2014-årsklassen, som var noe svakere.  

 

Fisken i Nedre Sødalsvatnet var i gjennomsnitt 13,2 cm etter to vekstsesonger, de tre neste årene var 

tilveksten mellom 4 og 5 cm pr år. Når fisken passerte 25 cm stagnerte veksten (figur 34). 

 

 

 

 

 

 

Figur 34. Vekstkurve basert på 

gjennomsnittlig lengde (med 

standardavvik) ved avsluttet vekstsesong 

for ørret fanget i Nedre Sødalsvatnet 9. - 

10. september 2019. Antall fisk fanget i 

hver aldersgruppe er markert med siffer 

under grafen. 

 

 

 

 

Elektrofiske 

Det er bare en potensiell gytebekk til innsjøen, dette er innløpet i sør. Bekken er bratt og har dårlige 

gyte- og oppvekstforhold, men det kan ikke utelukkes at det er mulig å gyte i bekken (figur 35). Hele 

elven opp til vandringshinderet ble elektrofisket, uten at det ble fanget eller observert fisk. Temperaturen 

i bekken var 6,2 °C på undersøkelsestidspunktet, og ledningsevnen var 7,0 µS/cm. 

 

A)  

 

B)  

  

Figur 35. Innløpet til Nedre Sødalsvatnet. A) Innløp fra Snønykevatnet er for bratt til å være egnet som 

gyte og oppvekstområde for ørret. B) Innløpet i sør som ble elektrofisket den 9. september. 

 

Vannkvalitet 

Vannprøven tatt i innsjøen den 9. september hadde en surhet på pH 5,9, kalsiumkonsentrasjon på 0,37 

mg/l og konsentrasjonen av total fosfor var 8,7 µg/l (tabell 5). Turbiditeten ble målt til 2,5 FNU, som 

er betydelig mer enn naturtilstanden for denne innsjøen, som har en forventet turbiditet på under 0,8 

FNU. Med hensyn på pH er målingen i tilstandsklasse «svært god», mens den med hensyn på fosfor er 

i tilstandsklasse «moderat» (VD 2018). 
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Dyreplankton 

Dyreplanktonsamfunnet i Nedre Sødalsvatnet virker å være relativt artsfattig. I planktontrekket ble det 

funnet moderate tettheter av Bosmina longispina og Holopedium gibberum, i tillegg ble det påvist noen 

få Chydorus sphaericus og Alona affinis. Av hoppekreps ble voksne Arctodiaptomus laticeps, Cyclops 

abyssorum og Cyclops scutifer funnet i lave tettheter, og i tillegg ble det funnet en del nauplier og 

copepoditter (ungstadier av hoppekreps). Av hjuldyr var det høyest tetthet av artene Keratella cochlearis 

og Conochilus sp, totalt ble det påvist 12 arter hjuldyr i prøven, fire av disse var littorale arter i lave 

tettheter (tabell 5).  

 

Av de registrerte dyreplanktonartene er Arctodiaptomus laticeps og Cyclops abyssorum regnet som 

moderat forsuringsfølsomme, mens det ikke ble registrert forsuringstolerante krepsdyrarter i den 

pelagiske prøven. Høy tetthet av K. cochlearis er ikke vanlig i forsurede innsjøer (Hobæk 1998). 

Diversiteten av dyreplankton i Nedre Sødalsvatnet kan indikere at innsjøen er lite til moderat forsuret.  

 

Tabell 14. Tetthet av vannlopper og hoppekreps (antall dyr per m² og antall dyr per m³), og relativ tetthet 

av hjuldyr i Nedre Sødalsvatnet 9. september 2019.  

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Relativ tetthet 

Vannlopper Alona affinis 14 1  

 Bosmina longispina 4244 212  

 Chydorus sphaericus 50 2  

 Holopedium gibberum 3056 153  

Hoppekreps Arctodiaptomus laticeps 85 4  

 Cyclops abyssorum 50 2  

 Cyclops scutifer 7 0  

 Calanoide nauplier 255 13  

 Calanoide copepoditter 3 735 187  

 Cyclopoide nauplier 849 42  

 Cyclopoide copepoditter 340 17  

Hjuldyr (Rotatoria) Asplanchna priodonta   xx 

 Collotheca sp.   xx 

 Conochilus sp.   xxxx 

 Eothinia elongata   x 

 Kellicottia longispina   xxx 

 Keratella cochlearis   xxxxx 

 Keratella hiemalis   xx 

 Polyarthra major   xxx 

 Polyarthra remata   xxx 

 Resticula nyssa   x 

 Trichocerca rattus   x 

 Trichotria tetractis caudata   x 

Totalt, vannlopper og hoppekreps 12 683 634  

 

VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

Nedre Sødalsvatnet har en tett bestand av ørret med lav kondisjon. Fisken har relativt god tilvekst frem 

til den blir 25 cm, deretter stagnerer den, svært få fisker blir større enn 35 cm. 

 

Nedre Sødalsvatnet har relativt lav diversitet og tetthet av dyreplankton, som er typisk for de lite 

produktive høyfjellsinnsjøene på Vestlandet. Generelt tyder fiskens vekst og kondisjon på at 

næringsgrunnlaget i innsjøen er noe lavt i forhold til tettheten av ørret. 

 

Den lille innløpsbekken i sør med svært dårlige gyteforhold er eneste gytelokalitet over HRV, og her 

ble det ikke fanget eller observert fisk i 2019. Det er mulig at fisken gyter på andre lokaliteter i innsjøen, 

en mulig lokalitet er i eller i tilknytning til overføringstunnelen fra Øvre Sødalsvatnet. 

 

Fiskeundersøkelsene fra 2019 og fra 2004 (Gladsø & Hylland) viser at det er tilnærmet årlig rekruttering 
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i innsjøen, men at det er noe variasjon i årsklassestyrken. Fangst per garnnatt var noe høyere i 2019 

sammenlignet med i 2004, men vekstmønsteret til fisken er relativt lik ved de to 

undersøkelsestidspunktene (figur 29).  

 

 

 

 

 

 

Figur 36. Gjennomsnittlig lengde etter 

avsluttet vekstsesong for ørret fanget i 

Nedre Sødalsvatnet i 2004 og 2019. 

 

 

 

 

 

 

Det er sannsynlig at det var gytemuligheter i utløpet i innsjøen før den ble demmet opp, disse eksisterer 

ikke lenger. Det ble ikke påvist ungfisk i den eneste innløpsbekken, og ørretens gytelokalitet er ukjent. 

Det er imidlertid stabil årlig rekruttering til innsjøen, og det er ikke nødvendig å gjøre tiltak for å sikre 

bestanden.  
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6 STORE ÅSKORVATNET 

INNSJØEN 

Store Åskorvatnet (innsjø nr. 1780) ligger i Åskorelva (086.6D). Innsjøen ble regulert i 1969, og har en 

reguleringshøyde på 79,2 m, mellom 612,8 moh. ved LRV og 692 moh. ved HRV. Innsjøen har et areal 

på 1,87 km², og en strandlinje på ca. 10,1 km. Innsjøen tappes gjennom tunnel til kraftverket, Åskåra1 

(figur 38). Nedbørfeltet er på 66,2 km², og i tillegg toppen av nedbørfeltet Hopselva (086.8Z) og øvre 

del av nedbørfeltet Vestre Yksneelva (086.7Z), i tillegg er det en overføring fra Litleelva. 

Figur 37. Prøvefiske på Store Åskorvatnet 8. september 2019. 

 

Store Åskorvatnet ble også prøvefisket i august 2004 (Gladsø & Hylland 2005). Det ble da fisket med 

11 garn, men ikke fanget fisk.  

 

METODER 

Innsjøen ble garnfisket 8. - 9. september 2019 med 7 enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-

15 m, og en bunngarnslenke á tre garn i dybdeintervallene 0-27 m (figur 38). Det er to innløp, det ene 

er et kunstig innløp fra overføringen fra Litleelva det andre er hovedinnløpet fra Nedre Bredvatnet i sør. 

Det ble tatt to trekk med planktonhåv fra 20 m dyp. Det var pent vær og noe vind under prøvefisket, og 

vannstanden var nedtappet ca. 5 meter.  
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Figur 38. Kart over Store Åskorvatnet, med avmerking av innløpsbekkene der det ble elektrofisket, 

posisjon for planktonprøve og plassering av garn. Kunstige vannveier og kraftstasjon er også markert. 
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RESULTAT 

 

Garnfiske 

Under garnfisket ble det ikke fanget fisk. 

 

Vannkvalitet 

Vannprøven tatt i innsjøen den 9. september hadde en surhet på pH 5,6, kalsiumkonsentrasjon på 0,48 

mg/l og konsentrasjonen av total fosfor var 11 µg/l (tabell 5). Med hensyn på pH er målingen i 

tilstandsklasse «svært god», mens den med hensyn på fosfor er i tilstandsklasse «moderat» (VD 2018). 

 

Elektrofiske 

I hovedinnløpet fra Nedre Bredvatnet var det mye vann og vanskelig forhold for elektrofiske den 8. 

september 2019. Det er flere fosser som er krevende å passere opp før fisken kommer til områder med 

egnet gytesubstrat (figur 38). Det ble fisket langs land flere steder oppover elven uten at det ble observert 

eller fanget fisk. Temperaturen i bekken var 8 °C på undersøkelsestidspunktet, og ledningsevnen var 7,7 

µS/cm. 

 

De er overført vann fra Litleelva vest for Store Åskorvatnet (figur 38), Bekken kommer ut et godt stykke 

ovenfor HRV. Det er greit for fisk å vandre opp i bekken når vannstanden i Store Åskorvatnet er høyere 

enn 3 meter under HRV. Det er flere fine gyteområder i bekken (figur 38). Et område på mellom 200 

og 300 m² ble elektrofisket den 8. september 2019 uten at det ble fanget eller observert fisk. 

Temperaturen i bekken var 7,5 °C på undersøkelsestidspunktet, og ledningsevnen var 4,0 µS/cm. 

 

A)  

 

B)  

  

Figur 39. A) Fossestryk opp mot mulig gyteområder i innløpet fra Nedre Bredvatnet. B) Innløp fra 

overføringen fra Litleelva har flere områder med egnet gytesubstrat.  

 

 

Dyreplankton 

Dyreplanktonsamfunnet i Store Åskorvatnet er relativt artsfattig. I planktontrekket ble det bare påvist to 

arter vannlopper, Bosmina longispina i moderat tetthet og Holopedium gibberumen i lav tetthet. Av 

hoppekreps var det totalt fire arter, alle i relativt lav tetthet, vanligst forekommende var de to artene 

Cyclops scutifer og Mixodiaptomus laciniatus. Totalt ble det registrert fem arter av hjuldyr i prøven 

(tabell 15). 

 

Av de registrerte dyreplanktonartene er Mixodiaptomus laciniatus og Cyclops abyssorum regnet som 

moderat forsuringsfølsomme, mens det ikke ble registrert forsuringstolerante krepsdyrarter i den 

pelagiske prøven. Hjuldyret Keratella cochlearis dominerte i tetthet i de andre innsjøene i 
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undersøkelsen, men ble ikke påvist i Store Åskorvatnet. Arten er ikke vanlig i forsurede innsjøer (Hobæk 

1998). Diversiteten av dyreplankton i Store Åskorvatnet kan indikere at innsjøen er moderat forsuret.  

 

 

Tabell 15. Tetthet av vannlopper og hoppekreps (antall dyr per m² og antall dyr per m³), og relativ tetthet 

av hjuldyr i Store Åskorvatnet 8. september 2019.  

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ Relativ tetthet 

Vannlopper Bosmina longispina 2716 136  

 Holopedium gibberum 170 8  

Hoppekreps Cyclops abyssorum 14 1  

 Cyclops scutifer 255 13  

 Megacyclops sp. 7 0  

 Mixodiaptomus laciniatus 255 13  

 calanoide copepoditter 170 8  

 cyclopoide nauplier 2 801 140  

 cyclopoide copepoditter 255 13  

Hjuldyr (Rotatoria) Collotheca spp.   xxx 

 Kellicottia longispina   xxxx 

 Keratella hiemalis   xxx 

 Polyarthra major   xxxx 

 Polyarthra remata   xx(x) 

Totalt, vannlopper og hoppekreps 6 642 332  

 

 

VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

De ble ikke fanget fisk i Store Åskorvatnet ved dette prøvefisket, heller ikke ved prøvefiske i 2004 ble 

det fanget fisk, og innsjøen mest sannsynlig fisketom. Innsjøen har tilrenning fra breområder og har 

tøffe klimatiske forhold som kan være en forklaring på at det ikke har etablert seg en fiskebestand i 

innsjøen.  

 

Planktonsamfunnet er relativt likt det en finner i mange innsjøer med fisk, slik var det også i 2004. Det 

er mulig de klimatiske forholdene er med å forklare dette. Diversiteten av dyreplankton i Store 

Åskorvatnet kan også indikere at innsjøen er moderat forsuret. 

 

Vannkvaliteten er med hensyn på forsuring akseptabel for fisk, men ledningsevnene er lav og kan være 

utfordrende for fisk.  
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