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FORORD 

Rådgivende Biologer AS har prøvefisket tre innsjøer for SFE Produksjon AS i forbindelse med 

utbyggingen av Østerbøvassdraget. Hensikten med oppdraget var å skaffe en oversikt over forekomsten 

av og statusen til fisk i de tre innsjøene før utbyggingen. 

 

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

Olav Rygg og Vegard Fagerli (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 innlosjering og lån av båt og tilrettelegging i 

forbindelse med feltarbeidet. Takk til SFE Produksjon AS v/ Vegard Fagerli for oppdraget.  
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SAMMENDRAG 

Hellen, B. A. & Brekke, E. 2021. Østerbøutbyggingen, prøvefiske 2019. Rådgivende Biologer AS, 

rapport 3218, 19 sider, ISBN 978-82-8308-766-6. 

 

Rådgivende Biologer AS prøvefisket i september 2019 tre innsjøer i forbindelse med utbyggingen av 

Østerbø kraftverk i Høyanger kommune i Vestland fylke. Strupefossvatnet ligger i Mjølsvikvassdraget 

(070.1Z), og Randalsvatnet og Nykkevatnet ligger i Østerbøvassdraget (069.8Z). Alle innsjøene ligger 

mellom 538 og 878 moh.. 

 

Det er planlagt regulering av Nykkevatnet, med nedtapping på 72 meter. Utløpet av Strupefossvatnet 

skal stenges av og vannet skal overføres mot Randalsvatnet. Randalsvatnet vil få betydelig økt 

gjennomstrømming av vann (figur 1).  

 

Stupefossvantet er mest sannsynlig fisketomt. Det ble gjort et omfattende garnfiske og det ble 

elektrofisket i alle innløpsbekkene og i utløpet uten at fisk ble påvist. Heller ikke ved prøvefiske tidlig 

på 1980-tallet ble det påvist fisk i innsjøen.  

 

Randalsvatnet har en tett ørretbestand, med årlig rekruttering. Fisken stagnerer i tilvekst rundt 20 cm. 

Selv om kondisjonsfaktoren er normal, framstår fiskens kvalitet som lite attraktiv for fritidsfiske. 

Betydelig økt vanngjennomstrømming med relativt næringsfattig fjellvann fra overføring fra 

Strupefossvantet kan gi en noe lavere produksjon av alger og dyreplankton i innsjøen ("oligotrofiering"), 

samt at en kan få økt den direkte utstrømmingen av plankton fra innsjøen. Dette kan redusere 

næringsgrunnlaget for fisk. Det kan også være noe tilførsler av plankton fra ovenforliggende innsjøer 

etter overføring, men Strupefossvatnet har i utgangspunktet en bare litt lavere planktontetthet enn 

Randalsvatnet, så det vil trolig ikke være et netto økt bidrag. 

 

Nykkevantet er mest sannsynlig fisketomt. Det ble gjort et omfattende garnfiske og det ble elektrofisket 

i innløpsbekken og i utløpet uten at fisk ble påvist. Heller ikke ved prøvefiske rundt 1980 ble det påvist 

fisk i innsjøen. 
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VASSDRAG- OG TILTAKSBESKRIVELSE 

 

Strupefossvatnet ligger i Mjølsvikvassdraget (070.1Z), og Randalsvatnet og Nykkevatnet ligger i 

Østerbøvassdraget (069.8Z). Begge vassdragene ligger i Høyanger kommune i Vestland fylke. De to 

undersøkte innsjøene i Østerbøvassdraget ligger i sidenedbørfeltet Nykkselvavassdraget (069.8A2Z) 

som har et nedbørfelt på 24,9 km², mens Mjølsvikvassdraget har et nedbørfelt på 16,9 km².  

 

I Strupefossvatnet skal det lages demning i utløpet, og vannet i innsjøen skal overføres til 

Østerbøvassdraget, og vil øke vannføringen i Randalsvantet. Nykkevatnet skal reguleres med innslag nær 

bunnen og vil kunne tappes ned 72 m.  

 

 

Figur 1. Kart over Østerbø-vassdraget (rødt) og Mjølsvikvassdraget (blått) med de undersøkte innsjøene 

og kunstige vannveier, overføringer og kraftverk markert.  
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RESULTAT 

 

1 STRUPEFOSSVATNET 

INNSJØEN 

Strupefossvatnet (innsjø nr. 28943) ligger i Mjølsvikvassdraget (070.1Z) 878 moh. I forbindelse med 

den pågående utbyggingen skal det etableres en dam i utløpet med minsteslipp mot Mjølsvikdalen, mens 

resten av vannet skal overføres i tunnel med utslipp oppstrøms Randalsvatnet i Østerbøvassdraget (figur 

3). Innsjøen har et areal på 0,08 km², og en strandlinje på ca. 1547 m. Nedbørfeltet er på 7,58 km². 

Figur 2. Prøvefiske i Strupefossvatnet 18. september 2019. 

 

Strupefossvatnet og Storevatnet oppstrøms ble prøvefisket i forbindelse med konsesjonssøknaden for 

utbyggingen av Østerbø-, Mjølsvik- og Ortnevikvassdragene, det ble da ikke fanget fisk i de to innsjøene 

(Bjerknes 1983).  

 

 



 

Rådgivende Biologer AS 6 Rapport 3218 

METODER 

Innsjøen ble garnfisket 18. - 19. september 2019 med 8 enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-

6 m (figur 3). Det er tre innløp, hovedinnløpet er fra Storevatnet, og i tillegg er det et lite innløp fra en 

liten innsjø i sør og en liten innsjø i vest. Det ble tatt fire trekk med planktonhåv fra 10 m dyp.  

 

Figur 3. Kart over Strupefossvatnet, med avmerking av innløpsbekkene der det ble elektrofisket, posisjon 

for planktonprøve og plassering av garn. Kunstig vannvei er også markert. 

 

RESULTAT 

 

Garnfiske 

Under garnfisket ble det ikke fanget fisk. 

 

Elektrofiske 

I utløpet er elven gravd ut til en kanal som er relativt dyp og vanskelig å elektrofiske. Et område på ca. 

50 m² ble elektrofisket uten at det ble fanget eller observert fisk. Det er brukbare gyteforhold i deler av 

kanalen og det har sannsynligvis også vært relativt gode gyteforhold i utløpsosen før den ble gravd opp 

(figur 4). Temperaturen i elven var 5,8 °C på undersøkelsestidspunktet, og ledningsevnen var 5,5 µS/cm. 

I hovedinnløpet fra Storevatnet ble et område på mellom 300 og 400 m² elektrofisket den 18. september 
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2019. Det var litt høy vannføring, men stort sett relativt god kontroll under elektrofisket. Elven har et 

substrat som er dominert av stein uten begroing, og har dårlige gyteforhold for ørret. Elven varierer fra 

4 til 10 meter i bredde og er stort sett mellom 10 og 30 cm dyp (figur 4). Temperaturen i bekken var 6,8 

°C på undersøkelsestidspunktet, og ledningsevnen var 6,2 µS/cm. 

 

A)  

 

B)  

  

Figur 4. A) Utløpet av Strupefossvatnet, her er det gravd ut en kanal i forbindelse med utbyggingen. B) 

Innløp fra Storevatnet, vannsikker elv, men gyteforholdene er dårlige.  

 

I innløpet fra sør er det enkelt for fisk å vandre opp i den ovenforliggende innsjøen. Bekken mellom de 

to innsjøene er 4-6 meter bred, stein er dominerende substrattype, men ned mot innsjøen er det områder 

med egnet gytesubstrat. Et område på 100 m² ble elektrofisket uten at det ble fanget eller observert fisk. 

(figur 4). Temperaturen i bekken var 4,6 °C og ledningsevnen 8,0 µS/cm på undersøkelsestidspunktet. 

 

Innløpsbekken i vest har en kort strekning som er tilgjengelig for oppvandrende fisk, hele denne 

strekningen ble elektrofisket uten at det ble fanget eller observert fisk. Substratet i elven er relativt grovt, 

men ned mot Strupefossvatnet er det noen små områder med egnet gytesubstrat. Vanntemperaturen var 

3,8 °C og ledningsevnen 7,2 µS/cm da elektrofisket ble gjennomført.  

 

 

A)  

 

B)  

 Figur 5. A) Innløpselven fra sør. B) Innløp fra vest. Begge elvene har grovt bunnsubstrat, men det er 

gytemuligheter nederst mot innsjøen.  
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Dyreplankton 

Dyreplanktonsamfunnet i Strupefossvatnet er relativt artsfattig. I planktontrekket ble det påvist fem arter 

vannlopper, hvorav alle utenom Bosmina longispina er litorale arter (tabell 1). Det var klart flest av den 

pelagiske B. longispina, men tettheten var likevel lav. Av voksne hoppekreps var det totalt to arter, 

begge i lav tetthet, i tillegg var det innslag av yngre stadier av Cyclops scutifer (cyclopoide nauplier og 

copepoditter). Av hjuldyr ble det registrert 10 arter i relativt lave tettheter, hvorav tre arter innen slekten 

Lecane er litorale arter. Et relativt høyt innslag av litorale arter i prøven skyldes trolig at innsjøen er 

grunn og at prøven ble tatt helt ned mot bunnen, samt at det kan være høy gjennomstrømming.  

 

Av de registrerte dyreplanktonartene er Mixodiaptomus laciniatus regnet som moderat 

forsuringsfølsom, mens Alonella excisa er regnet som moderat forsuringstolerant (veileder 02:2018). 

Hjuldyret Keratella cochlearis var blant de dominerende i tetthet i innsjøen i undersøkelsen. Arten er 

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

indikere at innsjøen er moderat forsuret.  

 

 

Tabell 1. Tetthet av vannlopper, hoppekreps og hjuldyr (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i 

Strupefossvatnet 18. september 2019.  

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ 

Vannlopper Alona affinis 4 0,4 

 Alonella excisa 4 0,4 

 Alonella nana 4 0,4 

 Bosmina longispina 382 38 

 Chydorus sphaericus 4 0,4 

Hoppekreps Cyclops scutifer 4 0,4 

 Mixodiaptomus laciniatus 4 0,4 

 calanoide nauplier 4 0,4 

 cyclopoide nauplier 1698 170 

 cyclopoide copepoditter 106 11 

Hjuldyr (Rotatoria) Collotheca sp. 255 25 

 Conochilus sp. 297 30 

 Kellicottia longispina 1019 102 

 Keratella cochlearis 1401 140 

 Keratella hiemalis 722 72 

 Lecane flexilis 42 4 

 Lecane lunaris 127 13 

 Lecane stichaea 42 4 

 Polyarthra major 5178 518 

 Polyarthra remata 4032 403 

Totalt 15325 1532 

 

 

VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

Det ble ikke fanget fisk i Strupefossvatnet ved dette prøvefisket, verken ved garnfiske eller ved 

omfattende elektrofiske i inn- og utløpsbekkene. Heller ikke ved prøvefiske rundt 1980 ble det fanget 

fisk i innsjøen (Bjerknes 1983). 

 

Planktonsamfunnet er relativt artsfattig og tettheten var lav. Dette kan indikere næringsfattige forhold, 

noe som delvis er forårsaket av stor gjennomstrømming av næringsfattig vann gjennom innsjøen. 

Diversiteten av dyreplankton i Strupefossvatnet kan også indikere at innsjøen er moderat forsuret. 
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2 RANDALSVATNET 

INNSJØEN 

Randalsvatnet (innsjø nr. 28935) ligger i Nykkeelva/Østerbøvassdraget (069.8A2Z) 715 moh. Innsjøen 

har et areal på 0,04 km², og en strandlinje på 858 m (figur 6). Nedbørfeltet er på 0,92 km², i tillegg vil 

innsjøen få tilført vann via overføringen fra Strupefossvantet, som har et nedbørfelt på 7,58 km².  

Figur 6. Kart over Randalsvatnet, med avmerking av inn og utløpløpsbekker der det ble elektrofisket, 

posisjon for planktonprøve og plassering av garn. Kunstig vannvei er også markert. 

Figur 7. Randalsvatnet sett fra vest 18. september 2019. 
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METODER 

Innsjøen ble garnfisket 18. - 19. september 2019 med tre enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 

0-6 m, og en bunngarnslenke á tre garn i dybdeintervallene 0-10 m (figur 6). Innløpet i øst og utløpet i 

vest ble elektrofisket, og det ble tatt fire trekk med planktonhåv fra 9 m dyp. Det var lettskyet vær og 

lite vind under prøvefisket. Siktedypet var større enn 10,5 meter, som var det største dypet som ble 

registrert, og temperaturen like under vannoverflaten var 6 °C. 

 

 

RESULTAT 

 

Garnfiske 

Under garnfisket ble det fanget 125 ørret. Fisken varierte i lengde fra 11,8 til 28,8 cm, med en 

gjennomsnittslengde på 18,7 cm (tabell 2). Vekten varierte fra 18 til 278 gram, og snittvekten var 70 

gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 1,01, og var lavere for de eldste aldersklassene 

sammenlignet med de yngste.  

 

Fangsten fordelte seg på 65 hanner og 60 hunner. Av disse var 39 hanner og 50 hunner kjønnsmodne, 

og minst 25 av disse hadde også gytt tidligere. Den yngste kjønnsmodne hannen var en toåring, mens 

den yngste kjønnsmodne hunnen var 3 år. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning er imidlertid 4-5 

år både for hann- og hunnørreten i bestanden.  

 

Ingen av ørretene hadde rød kjøttfarge, 52 hadde lyserød farge og 73 var hvite i kjøttet.  

 

Tabell 2. 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 Randalsvatnet 18. - 19. 

september 2019. 

 Alder 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ Totalt 

 Årsklasse 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  

Antall  0 25 7 4 24 20 28 11 5 1 125 

Lengde Snitt  13,5 16,8 19,1 19,1 20,3 20,5 20,9 22,5 21,0 18,7 

(cm) Sd  1,2 0,9 0,6 0,7 1,1 1,0 0,7 3,6  3,0 

Vekt Snitt  27 50 71 74 84 83 84 122 91 70 

(g) Sd  7 11 8 9 14 12 11 88  31 

K-faktor Snitt  1,06 1,05 1,02 1,06 0,99 0,96 0,91 0,96 0,98 1,01 

 Sd  0,07 0,07 0,04 0,05 0,06 0,10 0,06 0,17  0,09 

Hunner Antall 0 8 3 1 11 8 19 7 2 1 60 

 % modne - 0,0 33,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 

Hanner Antall 0 17 4 3 13 12 9 4 3 0 65 

 % modne - 5,9 25,0 33,3 69,2 91,7 100,0 100,0 100,0 - 60,0 

 

Det var fisk i samtlige bunngarn, og fangsten i de fire garna som stod i strandsonen varierte mellom 19 

og 37 per garn. På de to dypeste garnene i lenken ble det fanget hhv. 7 og 11 fisk. Den gjennomsnittlige 

fangsten per bunngarnnatt var 20,8 individer. Gjennomsnittlig fangst i de fire garnene som stod i 

strandsonen var 26,8 fisk per garn, og ut fra dette ble bestanden estimert å være omtrent 2300 ørret. Med 

en snittvekt på 70 gram tilsvarer dette 40 kg fisk per hektar, som er en høy biomasse.  
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Figur 8. Lengde- og aldersfordeling for ørret fanget under garnfisket i Randalsvatnet 18. - 19. september 

2019. 

 

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

til 2017 (figur 8). Årsklassene klekket i perioden 2011 til 2014 og i 2017 var de klart sterkeste, mens 

årsklassene fra 2015 og 2016 var svake.  

 

Fisken i Randalsvatnet var i gjennomsnitt 13,5 cm etter tre vekstsesonger, deretter var tilveksten rundt 

3 cm per år i to år, før tilveksten stagnerte når fisken passerte 20 cm (figur 9).  

 

 

 

 

Figur 9. Vekstkurve basert på 

gjennomsnittlig lengde (med 

standardavvik) ved avsluttet vekstsesong 

for ørret fanget i Randalsvatnet 18. - 19. 

september 2019. Antall fisk fanget i hver 

aldersgruppe er markert med tall over 

grafen. 

 

 

Figur 10. Fangsten i ett av bunngarnene i Randalsvatnet 19 september 2019. 
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Elektrofiske 

I utløpet er elven 4-5 meter bred og opp til 1 meter dyp. Bunnsubstratet varierer mellom steinblokk og 

grus, og det er relativt gode gyteforhold. Et område på 60 m² elektrofisket den 18. september, 

vanntemperaturen var 6,2 °C og ledningsevnen var 7,1 µS/cm. Totalt ble det fanget 11 ørret, 7 av disse 

var årsyngel ( 

 

 

figur 11).  

 

 

 

 

Figur 11. Lengdefordeling for ørret fanget ved 

elektrofiske i utløpet til Randalsvatnet 18. 

september 2019. 

 

 

I innløpsbekken i øst ble det elektrofisket på totalt 50 m² som er en stor del av området som er tilgjengelig 

for oppvandrende ørret, uten at det ble fanget eller observert fisk. Bekken har brukbare gyteforhold, er 

ca. 1 meter bred og 5 – 30 cm dyp. (figur 12). Nedbørfeltet til bekken er svært lite og bekken går 

sannsynligvis tørr eller bunnfryser de fleste år.   

 

 

 

 

Figur 12. Venstre: Innløpet i øst. Høyre: Utløpselven i vest. 

 

Dyreplankton 

Dyreplanktonsamfunnet i Randalsvatnet er artsfattig, og det var relativt lave tettheter i planktonprøven, 

bortsett fra vannloppen Bosmina longispina, som ble funnet i mer moderate tettheter (tabell 3). Av 

hoppekreps ble en voksen Cyclops abyssorum funnet i prøven, i tillegg ble det funnet en del nauplier og 

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

tetthet av arten Polyarthra major, i tillegg ble det påvist tre arter i lav tetthet.  

 

Av de registrerte dyreplanktonartene er C. abyssorum regnet som moderat forsuringsfølsom (veileder 

02:2018), mens det ikke ble registrert forsuringstolerante krepsdyrarter i den pelagiske prøven. Det kan 

bemerkes at et flertall av de forsuringstolerante artene finnes litoralt, hvor det ikke er undersøkt. 
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Hjuldyret Keratella cochlearis dominerte i tetthet i de andre innsjøene i undersøkelsen, men ble ikke 

påvist i Randalsvatnet. Arten er ikke vanlig i forsurede innsjøer (Hobæk 1998). Diversiteten av 

dyreplankton i Randalsvatnet kan indikere at innsjøen har noe lav pH.  

Figur 13. Bilde av planktonprøven fra Randalsvatnet den 18. september 2019. I volum var den dominert 

av vannloppen Bosmina longispina, som kan sees som brunlige prikker i silen.  

 

Tabell 3. Tetthet av vannlopper, hoppekreps og hjuldyr (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i 

Randalsvatnet 18. september 2019. De fleste cyclopoide copepoditter er av arten Cyclops scutifer.  

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ 

Vannlopper Bosmina longispina 5517 613 

 Chydorus sphaericus 11 1 

 Holopedium gibberum 28 3 

Hoppekreps Cyclops abyssorum 4 0,4 

 cyclopoide nauplier 467 52 

 cyclopoide copepoditter 6 748 750 

Hjuldyr (Rotatoria) Collotheca sp. 42 5 

 Kellicottia longispina 467 52 

 Polyarthra major 1 655 184 

 Polyarthra remata 467 52 

Totalt  15 406 1 712 
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VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

Randalsvatnet har en tett bestand av ørret med normal kondisjon, men kondisjonen avtar med økende 

alder. Fisken stagnerer i vekst når den passerer 20 cm, og den årlige tilveksten er relativt lav. Bestanden 

fremstår derfor i dag som lite attraktiv for fritidsfiske. Det er årlig rekruttering til innsjøen, men det var 

noe sviktende rekruttering i 2015 og 2016, noe en finner i mange høyfjellsinnsjøer på Vestlandet. Dette 

skyldes sannsynligvis de store snømengdene vinteren 2015 som sammen med sein snøsmelting om 

sommeren gav en svært kort vekstsesong og lav overlevelse hos yngel i 2015, og sannsynligvis rakk 

svært få individ å kjønnsmodne høsten 2015, noe som gav redusert rekruttering i 2016.  

 

Randalsvatnet 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 relativt gode gyteforhold i utløpet, og utløpsbekken er i dag sannsynligvis den eneste lokaliteten 

med rekruttering til innsjøen.  

 

Det er brukbare gyteforhold i innløpselven i øst, dagens nedbørfelt er imidlertid lite, og sannsynligvis 

går bekken tørr eller bunnfryser de fleste år. Med overføring fra Strupefossvatnet vil vannføringen bli 

omtrent åtte ganger så stor som den er i dag, og sannsynligvis vil det bli årssikker vannføring i elven, 

noe som gjør at bekken vil bli mer egnet som gytebekk etter at tiltaket med overføring er satt i drift.  

 

Økt vanngjennomstrømming med relativt næringsfattig fjellvann kan gi noe lavere produksjon av alger 

og dyreplankton i innsjøen ("oligotrofiering"), samt at den direkte utstrømmingen av plankton fra 

innsjøen trolig vil øke. Dette kan svekke næringsgrunnlaget for fisk. Det kan også være noe tilførsler av 

plankton fra ovenforliggende innsjøer etter overføring, men Strupefossvatnet har i utgangspunktet en 

noe lavere planktontetthet enn Randalsvatnet, så det vil trolig ikke være et netto økt bidrag.  
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3 NYKKEVATNET 

INNSJØEN 

Nykkevatnet (innsjø nr. 28938) ligger i Nykkeelva/Østerbøvassdraget (069.8A2Z) 613 moh. I 

forbindelse med den pågående utbyggingen skal det etableres et tunnellinntak dypt i innsjøen, og den 

skal kunne tappes ned 72 meter (figur 14). Innsjøen har et areal på 0,52 km², og en strandlinje på 2822 

m. Nedbørfeltet er på 13,55 km². Det skal ha blitt satt ut fisk i innsjøen på slutten av 1960-tallet (Johnsen 

mfl. 2007). Ved prøvefiske i innsjøen i forbindelse med konsesjonssøknaden for utbyggingen av 

Østerbø-, Mjølsvik- og Ortnevikvassdragene, det ble ikke fanget fisk i innsjøen (Bjerknes 1983).  

 

 

 

Figur 14. Prøvefiske i Nykkevatnet 18. september 2019. Båtfører er Petter Olav Rygg fra SFE. 

 

METODER 

Innsjøen ble garnfisket 18. - 19. september 2019 med 6 enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 0-

20 m, og en bunngarnslenke bestående av tre garn ned til 50 m (figur 15). Det er flere små 

innløpsbekker, de fleste er så bratte at de er uegnet som gytebekker. Det er ett innløp i sørøst som kan 

være mulig som gytebekk for ørret, i denne bekken og i utløpet ble det elektrofisket. Det ble tatt to trekk 

med planktonhåv fra 20 m dyp, siktedypet var 22 meter.  
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Figur 15. Kart over Nykkevatnet, med avmerking av inn- og utløpsløpsbekken der det ble elektrofisket, 

posisjon for planktonprøve og plassering av garn. Planlagt kunstig vannvei er også markert. 
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RESULTAT 

 

Garnfiske 

Under garnfisket ble det ikke fanget fisk. 

 

 

Elektrofiske 

I utløpet er elven 7-10 meter bred, substratet er relativt grovt, men på brekket ut av innsjøen er det små 

områder med egnet gytesubstrat, vanndypet er stort sett mellom 10 og 30 cm (figur 16). Det var middels 

vannføring under elektrofisket, og noe krevende forhold. De områdene som var tilgjengelig for 

elektrofiske, totalt ca. 150 m² ble undersøkt. Det ble ikke fanget eller observert fisk i elven. 

Temperaturen i elven var 8,1 °C på undersøkelsestidspunktet, og ledningsevnen var 6,8 µS/cm. 

 

Innløpet i sørøst er bratt og stritt, substratet er dominert av stein, men det kan være mulig for ørret å gyte 

i elveosen, men forholdene er dårlige. De områdene som var mulig å undersøke med elektrofiskeapparat 

ble undersøkt, samt at det ble fisket i strandsonen i tilknytning til elven. Det ble ikke fanget eller 

observert fisk (figur 16). Temperaturen i bekken var 7,1 °C på undersøkelsestidspunktet, og 

ledningsevnen var 6,0 µS/cm. 

 

A)  

 

B)  

 
 

Figur 16. A) Utløpet fra Randalsvatnet B) Innløp i sørøst. 

 

 

 

Dyreplankton 

Dyreplanktonsamfunnet i Nykkevatnet er relativt artsfattig. I planktontrekket ble det bare påvist to arter 

vannlopper, Bosmina longispina i moderat tetthet og Holopedium gibberum i lav tetthet. Holopedium 

gibberum var relativt store (opp til 1,7 mm) og indikerer lav tetthet eller fravær av fisk. Av voksne 

hoppekreps ble det registrert to arter, begge i relativt lav tetthet, vanligst forekommende var 

Mixodiaptomus laciniatus. Det ble også med relativt stor sikkerhet registrert et fåtall ungstadier 

(nauplier) av en tredje art hoppekreps, trolig innen en av slektene Megacyclops eller Cyclops. Totalt ble 

det registrert sju arter av hjuldyr i prøven (tabell 4). 

 

Av de registrerte dyreplanktonartene er M. laciniatus regnet som moderat forsuringsfølsom (veileder 

02:2018), mens det ikke ble registrert forsuringstolerante krepsdyrarter i den pelagiske prøven. Det kan 

bemerkes at et flertall av de forsuringstolerante artene finnes littoralt, hvor det ikke er undersøkt. Det 

var en viss forekomst av hjuldyrarten Keratella cochlearis, arten er ikke vanlig i forsurede innsjøer 

(Hobæk 1998). Diversiteten av dyreplankton i Nykkevatnet kan indikere at innsjøen er moderat forsuret.  
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Tabell 4. Tetthet av vannlopper, hoppekreps og hjuldyr (antall dyr per m² og antall dyr per m³) i 

Nykkevatnet 18. september 2019.  

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ 

Vannlopper Bosmina longispina 19523 976 

 Holopedium gibberum 340 17 

Hoppekreps Cyclops scutifer 340 17 

 Mixodiaptomus laciniatus 1952 98 

 cyclopoide nauplier 2207 110 

 cyclopoide copepoditter 16637 832 

Hjuldyr (Rotatoria) Collotheca sp. 6112 306 

 Conochilus sp. 56023 2801 

 Kellicottia longispina 57041 2852 

 Keratella cochlearis 8149 407 

 Keratella hiemalis 1443 72 

 Lecane lunaris 85 4 

 Polyarthra major 64171 3209 

Totalt  234021 11701 

 

VURDERINGER OG ANBEFALINGER 

De ble ikke fanget fisk i Nykkevatnet ved dette prøvefisket, verken ved garnfiske eller omfattende 

elektrofiske i inn- og utløpsbekkene, og innsjøen er mest sannsynlig fisketom. Ved prøvefiske rundt 

1980 ble det heller ikke fanget fisk (Bjerknes 1983).  

 

Det pelagiske planktonsamfunnet er nokså artsfattig med moderate tettheter, og er omtrent som forventet 

for denne type innsjøer i området. Relativt store gelèkreps (H. gibberum) med til dels mange og godt 

synlige egg kan samsvare med at innsjøen er fisketom, men man kan finne relativt likt planktonsamfunn 

i mange innsjøer med tynne til moderate bestander av fisk. Diversiteten av dyreplankton i Nykkevatnet 

kan indikere at innsjøen er moderat forsuret. 
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