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FORORD 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Fylkesmannen i Rogaland kartlagt elvehabitat i den 

anadrome delen av Vikedalsvassdraget i Vindafjord kommune i høsten 2019 og våren 2020. 

Flaskehalser for produksjon av ungfisk ble vurdert, og vandringshindre og fysiske inngrep ble beskrevet, 

kategorisert og kartfestet. Undersøkelsene omfattet også ungfiskundersøkelser ved elektrofiske i 

sidebekker. Det er foreslått tiltak i prioritert rekkefølge for hovedelven og for hver sidebekk. Formålet 

med tiltakene er i første rekke å øke produksjonen av anadrom laksefisk 

 

Hovedelven ble kartlagt fra Oppsalfossen til absolutt vandringshinder ved Låkafossen og Litleelva ble 

kartlagt fra samløp med hovedelven. I tillegg ble 13 sidebekker undersøkt, åtte av disse har potensiale 

for produksjon av sjøørret.  

 

Undersøkelsene i hovedelven, fra Låkafossen og ned til fisketrappen nederst i vassdraget ble utført av 

Bjart Are Hellen og Marius Kambestad den 21. november 2019. Kartleggingen og 

ungfiskundersøkelsene i sidebekkene ble utført den 4. og 5. mai av Bjart Are Hellen og Steinar Kålås. 

 

Rådgivende Biologer AS takker Fylkesmannen i Rogaland ved Stig Sandring for oppdraget, og Bjørn 

Helge Olsen og Jostein Hallingstad i Vikdal elveeigarlag for informasjon om elvene.  

 

 

 

 

Bergen, 8. januar 2021 
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SAMMENDRAG 

Hellen, B. A., S. Kålås & S. Sikveland 2021. Habitatkartlegging og forslag til tiltak i anadrom del av 

Vikedalvassdraget, Vindafjord kommune. Rådgivende Biologer AS, rapport 3278, 86 sider, ISBN 

978-82-8308-788-8. 

 

Vikedalsvassdraget renner ut i sjøen ved Vikedal ytterst i Sandeidfjorden i Vindafjord kommune. Øverst 

på den anadrome strekningen kommer Litleelva inn, i tillegg til denne sidebekken er det åtte bekker med 

potensiale for produksjon av sjøørret langs vassdraget. Hovdelven, Litleelva og sidebekkene ble kartlagt 

med hensyn på inngrep og habitatforhold for fisk høsten 2019 og våren 2020.  

 

Det ble rapportert om redusert laksefangst i Vikedalselva på 1970-tallet. Bestandsnedgangen skyldtes 

høyst sannsynlig forsuring. I 1987 ble det startet kalking fra doseringsanlegget i hovedelva oppstrøms 

Låkafossen, først kun i smoltutvandringsperioden, men som helårskalking siden 1989. Fra og med våren 

1999 er det også blitt kalket i Litleelva. I forbindelse med kalkingen har det vært utført 

ungfiskundersøkelser i vassdraget årlig eller annet hvert år siden 1982. 

 

Gytebestanden i vassdraget er relativt tallrik, ungfisktettheten er også relativt god. En kan likevel ikke 

utelukke at omfattende habitattiltak i hovedelven kan gi økt produksjon av ungfisk på enkelte 

strekninger. Økning i skjul for ungfisk er det tiltaket som er aktuelt, og det er primært revegetering av 

kantvegetasjon og utlegging av stein som er de viktigste skisserte tiltaksalternativene i hovedelven. 

 

Det ble kartlagt 13 sidebekker til Vikedalsvassdraget, 5 av disse har nedbørfelt som er mindre enn 0,2 

km², og er vurdert til å ha for liten vannføring for å være aktuelle som gyte og eller oppvekstbekker for 

sjøørret. 

 

Den morfologiske statusen til de undersøkte sidebekkene er enten dårlig eller svært dårlig. Det er 

hovedsakelig manglende kantvegetasjon som er utslagsgivende for den morfologiske statusen, men 

relativt mye av elvestrekningene er også forbygd.  

 

De fleste sidebekkene har enten moderate eller gode habitatforhold, her skiller den største sidebekken 

seg ut med dårlige habitatforhold. Registrert fisketetthet i bekkene er imidlertid god eller svært god og 

indikerer at det er et begrenset potensiale for økt produksjon ved å gjøre tiltak. Det er primært mangel 

på skjul som er den begrensende faktoren for smoltproduksjon av ungfisk i sidebekkene, og av 17 

foreslåtte tiltak i sidebekkene dreier 9 seg om å øke forekomsten av skjul.  

 

Mangel på skjul er også hovedbegrensningen for smoltproduksjon i hovedelven og her er det totalt 

foreslått fire tiltak, flere av disse har relativt stort omfang og dreier seg også om å forbedre 

skjulforekomstene i vassdraget.  

 

Det er også foreslått en del tiltak som kan lette oppgangen forbi kunstige vandringshindre som rør og 

terskler.  
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

VASSDRAGSBESKRIVELSE 

Vikedalselva (038.Z) har et nedbørfelt på 118,2 km² og munner ut i sjøen ved Vikedal ytterst i 

Sandeidfjorden i Vindafjord kommune. Det er flere innsjøer i vassdraget, den største er Fjellgardsvatnet 

som ligger 157 moh., og har et areal på 2,2 km² (figur 2). Den anadrome elvestrekningen er 9,3 km opp 

til Låkafossen, i tillegg 800 m i Litleelva som munner ut i hovedelven 9 km fra sjøen. Anadromt areal i 

hovedelven og i Litleelva er på hhv. 231 000 m² og 6 000 m². I tillegg er det kartlagt 13 sidebekker med 

oppvandringsmuligheter for sjøørret. Disse har en samlet lengde på 6 111 m og et samlet areal på 

17 000 m². Det er to laksetrapper i vassdraget som begge sto ferdig i 1902 (Simonæs 1906 a, b). Den 

nederste trappen er like ovenfor flomålet og gjør det mulig å passere den 9-10 meter høye Oppsalfossen, 

mens den neste trappen er i den 4-5 meter høye Nybøfossen ca. 3 km fra sjøen.  

Tabell 1. Anadrom elvelengde og areal, gjennomsnittlig elvebredde og størrelse på nedbørfelt, største 

høyde i nedbørfeltet, gjennomsnitt vannføring nederst i vassdragsdelen. Data fra NVE-atlas og 

Nevina.no. Se figur 2 for kart. 

 

 Anadrom strekning  Nedbørfelt 

Elvedel/bekk 
Lengde 

(m) 

Areal 

(m²) 

Gjennomsn. 

elvebredde 

(m) 

 
Areal 

(km²) 

Maks 

høyde (m) 

Vannføring 

(m³/s) 

Hovedelv 9 350 231 366 25  118,2 1185 10,600 

Litleelva 800 5 912 7  6,5  750 0,600 

Bekk i Nedre Hallingstad 222 304 1,4  0,6 365 0,034 

Bekk ved Rundehaugen 592 2 005 3,4  1,8 767 0,119 

Bekk ved Hallingstad 725 928 1,3  0,8 386 0,040 

Bekk ved Træshaugen 184 473 2,6  0,8 811 0,067 

Bekk ved Ørnes  - - -  0,2 204 0,011 

Lysebekk 1 140 4 089 3,6  1,7 791 0,134 

Bekk ved Øvre Ospevoll 2 766 8 200 3,0  4,4 591 0,261 

Bekk ved Moland  - - -  0,2 69 0,011 

Skreddarbekken 100 599 6,0  2,7 683 0,212 

Bekk ved Mo  - - -  0,1 70 0,005 

Bekk ved Øvrabø 382 836 2,2  1,4 604 0,095 

Bekk ved Solheim  - - -  0,1 100 <0,005 

Bekk ved Motorbane  - - -  0,1 100 0,005 
 

 

BESTANDSSTATUS 

Gytebestandsmålet er satt til 736 kg hunnlaks. Bestandsstatus og høstingspotensiale er vurdert som godt 

(Vitenskapsradet.no), og gytebestandsmålet er nådd de siste fem årene. Genetisk integritet er vurdert 

som svært dårlig, grunnet den høye andelen oppdrettslaks i elven. Andelen oppdrettslaks i sportsfisket 

har imidlertid vært hhv 3,4 og 2,3 % i 2018 og 2019 og dette er litt lavere enn det som ble registrert 

tidligere (https://www.hi.no, Anon 2020, Kurt Urdal, pers.medd). Viktigste påvirkningsfaktorer for 

laksen er vurdert å være rømt oppdrettslaks og lakselus, mens forsuring er vurdert som en liten 

påvirkningsfaktor. Sjøørretbestandene er vurdert til å være sårbare, med lakselus som avgjørende 

påvirkningsfaktor (http://lakseregister.fylkesmannen.no).  

http://nevina.nve.no/
https://vitenskapsradet.no/VurderingAvEnkeltbestander/#/report/39
https://www.hi.no/resources/publikasjoner/fisken-og-havet/2019/rogaland_2018.pdf
https://lakseregisteret.fylkesmannen.no/visElv.aspx?vassdrag=Vikedalselva%20(Vindafjord)&id=038.Z
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Det ble rapportert om redusert laksefangst i Vikedalselva på 1970-tallet (Nordland 1981), og årlig 

fiskedød om våren på 1980-tallet (Hesthagen 1989). Bestandsnedgangen skyldtes høyst sannsynlig 

forsuring. I perioden 1979-1989 var gjennomsnittlig fangst 86 laks per år, før laksen ble fredet i to 

sesonger. I 1987 ble det startet kalking fra doseringsanlegget i hovedelva oppstrøms Låkafossen, først 

kun i mars-mai, men som helårskalking siden 1989. Fra og med våren 1999 er det også blitt kalket i 

Litleelva. For flere detaljer se Hellen (2019).  

 

Utover 1990-tallet økte fangstene, og nådde en topp med 1279 laks fanget i 2000 (figur 1). Senere har 

fangstene gått kraftig tilbake, og fra og med 2008 har det vært sterke begrensninger i fisket. Elven var 

stengt for fiske i 2010 og 2011. De siste åtte årene har fangstene vært relativt lave, med 230 laks per år 

i gjennomsnitt, men det har vært relativt strenge restriksjoner på fisket disse årene (Vitenskapsradet.no). 

I 2019 ble det fanget 222 laks, av disse ble 42 gjenutsatt. Av sjøørret er det fanget i gjennomsnitt 103 

stk. de tre siste årene. I 2019 ble det fanget 152 sjøørret, og samtlige ble gjenutsatt.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Antall laks og 

sjøørret fanget i 

Vikedalselva i perioden 

1979 til 2019. Gjenutsatt 

fisk er inkludert. Elven 

var stengt for fiske i 

1990–1991 og 2010–

2011. Pil angir tidspunkt 

for start av kalking. 

 

 

 

Det er gjennomført gytefisktellinger i Vikedalsvassdraget siden 2007, fra 2010 har det vært en tallrik 

gytebestand i vassdraget og gytebestandsmålet har vært nådd hvert år siden 2011 (Skoglund mfl. 2019). 

Bestanden av sjøaure har derimot vært veldig variabel, men det ble talt nesten 500 sjøaure i 2019 

(vitenskapsradet.no).  

 

 

VANNKVALITET 

Vannkvaliteten i Vikedalsvassdraget har vært overvåket siden 1982. Overvåkingen ble utvidet i 1987 i 

forbindelse med oppstart av kalking, og omfattet fem stasjoner til og med 2016.  

 

Vannkvaliteten på den ukalkede referansestasjonen i hovedelven har blitt betraktelig bedre siden 1990-

tallet. Trass i kalkingen har det i enkelte år vært lavere pH i den øverste delen av elven i 

smoltutvandringsperioden enn det som er målsetningen. De to siste årene har det imidlertid vært relativt 

god vannkvalitet i forhold til kalkingsmålet også i øvre del av vassdraget. Vannkvaliteten (pH) blir 

gradvis bedre nedover i kalket del av vassdraget og var over pH-målet i nedre del av vassdraget hele 

året. Bedringen nedover kan ha sammenheng med landbrukskalking. Litleelva er surere enn hovedelven. 

Selv om kalking gir betydelig bedre vannkjemi nedstrøms dosereren, var pH betydelig under 

målsetningen for vassdraget i slutten av april 2019 (Hellen 2019).  
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

KART 

Kart over vassdragene er tegnet i QGIS (versjon 2.14.19). Anadrome vandringshindre, morfologiske 

inngrep, segmenter med ulik habitatkvalitet og elektrofiskestasjoner er tegnet inn på kartene basert på 

notater gjort i felt. Anadromt areal og areal av elvesegmenter er beregnet i QGIS, basert på kartgrunnlag 

fra Felles KartdataBase (FKB), men usannsynlige areal-verdier er i enkelte tilfeller justert.  

 

VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

Vandringshindre ble inndelt i to typer: absolutte vandringshindre og temporære vandringshindre. 

Absolutte vandringshindre (også omtalt som barrierer; se f.eks. Hol mfl. 2019) er ikke passerbare for 

laks og sjøørret, og definerer øvre grense for anadrom strekning. Temporære vandringshindre er 

vannføringsavhengige, og kan i perioder redusere tilgang til deler av det anadrome arealet. I sidebekker 

uten absolutte vandringshindre er øvre grense for anadrom strekning satt der bekkene blir så små at de 

er uegnet for fiskeproduksjon på grunn av fare for inntørking ved lav vannføring. 

 

Bekkelukking inkluderer rør og kulverter, som leder vannet i deler av et vassdrag under bakken, oftest 

under vei, bebyggelse eller jordbruksarealer. Med kulvert menes her en bekkelukking der både taket og 

veggene er bygd i betong eller stein, mens elvebunnen kan være naturlig, støpt i betong eller plastret 

med steinblokker. Broer som ikke påvirker elvebreddene er i denne rapporten ikke regnet som 

bekkelukkinger. 

 

FYSISK KARTLEGGING 

Habitatforhold ble kartlagt 19. november 2019 i hovedelven og 4-5. mai 2020 i sideelvene. Det var fint 

vær ved begge anledningene og vannføringen var lav.  

 

HOVEDELVEN OG LITLEELVA 

I hovedelven og i Litleelva fulgte den fysiske kartleggingen rettledninger gitt av Forseth & Harby 

(2013), og omfattet registrering og kartlegging av elveklasser, substratstørrelser og gyteområder. 

Registreringer ble gjort ved hjelp av håndholdt GPS, kamera og notater på vannfast papir. I tillegg ble 

det målt skjul og gyteområder ble registrert 

 

Habitatkartlegging 

Klassifiseringen av elveklasser baserer seg på fire fysiske kriterier: størrelse på overflatebølger, 

helningsgrad, vannhastighet og dyp. 
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Tabell 2. Klassifisering av elveklasser ut fra fysiske karakterer. Overflaten kategoriseres som glatt om 

den har små eller ingen krusninger, og som brutt om den har krusninger ≥ 5 cm. Helningsgradient over 

4 % blir regnet som bratt, og under 4 % som moderat. Vannhastigheter over og under 0,5 m/s blir regnet 

som hhv. hurtig og sakte. Vanndyp på over og under 70 cm blir regnet som hhv. dyp og grunn. Tabellen 

er hentet fra Forseth & Harby (2013). 

 

    Kriterier   
 Klasse Elveklasse 

Overflate Helningsgrad Vannhastighet Vanndybde 

Glatt / 

Småriller 

Bratt Hurtig Dyp A 

«Glattstrøm» 

Moderat 

Hurtig 
Dyp B1 

Grunn B2 

Sakte  
Dyp C «Kulp» 

Grunn D «Grunnområde» 

Brutt /  

Ubrutte 

stående 

bølger 

Bratt Hurtig  
Dyp E 

«Kvitstryk» 
Grunn F 

Moderat 
Hurtig  

Dyp G1 

«Stryk» Grunn G2 

Sakte Grunn H 

 

 

 

 

 

Mellom 

Nede 

Oppe 

Oppe 

Oppe 

Litleelva, oppe 

Litleelva, nede 
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Substratstørrelse ble basert på visuell inspeksjon delt inn i fem kategorier:  

• Fint (< 2 cm) 

• Grus og småstein (2-12 cm) 

• Stein (12-30 cm) 

• Stein og blokk (≥ 30 cm) 

• Fast fjell 

Ved kartfesting av substrat er det den dominerende substratkategorien som er beskrevet. Vanligvis er 

det imidlertid et relativt stort innslag av andre substrattyper innblandet. 

 

 

Skjul - hulromsanalyse  

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

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

på hulrommene ble bestemt ut fra hvor langt ned mellom steinene plastslangen kunne stikkes, og ble 

delt i tre skjulkategorier; 

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

Skjulmålinger ble utført totalt 36 steder i vassdraget (figur 21). På hvert sted ble det utført tre 

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

å gå, og én midt mellom disse (jf. Forseth og Harby 2013). 

 

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

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

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

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

skjul (5-10) eller mye skjul (> 10). Målinger ble supplert med visuell inspeksjon ved snorkling i områder 

hvor det var for dypt til å utføre skjulmålinger med slange. 

 

Figur 2. Lakseførende del av Vikedalselva med angivelse for kartleggingsmetode og inndeling i 

segmenter (svart strek) i Litleelva og Hovedelv. De kartlagte sideelvene er markert med nr. og navn. 

 

SIDEBEKKENE  

Habitatforhold med betydning for fiskeproduksjon 

Habitatkartleggingen ble utført etter metoder beskrevet i Pulg mfl. (2011). Bekkearealet ble ved visuell 

inspeksjon delt inn i fire mesohabitattyper: Stryk (gradient > 0,3 %), renne (gradient < 0,3 m%), 

gyteareal (substratet dominert av typisk gytegrus, uavhengig av vannfart) og kulvert. Disse ble vurdert 

etter de tre habitategenskapene som anses som mest vesentlig for fiskeproduksjon ved siden av 

vannkvalitet og temperatur: morfologi, substrat og kantvegetasjon. Kvaliteten til hver av disse 

egenskapene ble gitt en verdi på en skala fra 1 til 4 (se tabell 3). Verdiene ble deretter summert, og det 

aktuelle segmentet av elven tilordnet en av følgende habitatkategorier: 12-11 = svært gode 

habitatforhold for sjøørret, 10-9 = gode habitatforhold, 8-7 = moderate habitatforhold, 6-5 = dårlige 

habitatforhold og 4-3 = svært dårlige habitatforhold. Hvert vassdrag ble delt i segmenter ut fra variasjon 

i mesohabitat og habitatkvalitet, og verdier er oppgitt både for hvert enkelt segment og samlet for hver 

bekk. Lange kulverter/rør er vurdert som egne segmenter, mens kortere bekkelukkinger (< ca. 10 m) er 

vurdert som del av lengre segmenter. 

 

Samlet habitatverdi er oppgitt som et vektet snitt basert på arealene av de ulike segmentene. For samlet 

habitatverdi er klassegrensene for habitatforhold som følger: svært gode > 10,5 ≤ gode > 8,5 ≤ moderate 

> 6,5 ≤ dårlige > 4,5 ≤ svært dårlige. 
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Tabell 3. Vurderingsskjema benyttet ved habitatkartlegging (etter Pulg mfl. 2011). Merk at gyting kan 

foregå i alle mesohabitattyper. F = Finsediment (< 1 mm). 

Mesohabitattype  Habitategenskap  Vurdering av habitatkvalitet 

Gyteareal Morfologi 1 Dårlig egnet: v < 0,1 m/s eller v > 1 m/s, d < 5 cm 

• Typisk gytegrus 

dominerer 

 2 Mindre egnet: v < 0,1-0,2 m/s eller v > 0,8-1 m/s, d < 5 cm 

 3 Egnet: v = 0,2-0,8 m/s, d = 5-10 cm 

  4 Velegnet: v = 0,2-0,8 m/s, d > 10 cm 

 Substrat 1 Dårlig egnet: F > 20 % eller pakket eller dekket med vegetasjon 

  2 Mindre egnet: F > 10 % eller delvis dekket med vegetasjon 

  3 Egnet: F < 10 % og delvis dekket med vegetasjon 

  4 Velegnet: F < 10 % og ikke dekket med vegetasjon 

 Kantvegetasjon 1 Lite: dekning 0-25 % 

 og døde trær 2 Middels: dekning 25-50 % 

  3 Mye: dekning 50-75 % 

  4 Tett: dekning 75 – 100 % 

Stryk Morfologi 1 Kanalisering med faste forbygninger uten hulrom - lite 

standplasser: skjul og hulrom på < 50 % av arealet 

• Gytegrus 

dominerer ikke 

 2 Kanalisering med løse stein eller lavt morfologisk mangfold - 

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

• Dominerende 

vannhastigheter > 

0,3 m/s 

• Gradient > 0,3 % 

 3 Kanalisering med løse stein eller lavt morfologisk mangfold, 

mange standplasser: skjul og hulrom på 50-100 % av arealet  

 4 Høy morfologisk mangfold, naturlige bredder, mange 

standplasser: skjul og hulrom på 50-100 % av arealet 

 Substrat 1 Dårlig: bare fjell/steinblokker eller bare finsubstrat 

  2 Middels: fjell/steinblokker og rullestein 

  3 God: fjell/steinblokker, grus og rullestein/trær 

  4 Svært god: fjell/steinblokker, rullestein, trær og gytegrusflekker 

> 1m² 

 Kantvegetasjon 1 Lite: dekning 0-25 %  

  og døde trær 2 Middels: dekning 25-50 % 

  3 Mye: dekning 50-75 % 

  4 Tett: dekning 75-100 % 

Renne 

(Sakteflytende/Kulper) 

Morfologi 1 Kanalisering med faste forbygninger uten hulrom - lite 

standplasser: skjul og hulrom på < 50 % av arealet 

• Gytegrus 

dominerer ikke 

 2 Kanalisering med løse stein eller lavt morfologisk mangfold - 

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

• Dominerende 

vannhastigheter < 

0,3 m/s 

• Gradient < 0,3 % 

 3 Kanalisering med løse stein eller lavt morfologisk mangfold, 

mange standplasser: skjul og hulrom på 50-100 % av arealet 

 4 Høy morfologisk mangfold, naturlige bredder, mange 

standplasser: skjul og hulrom på 50-100 % av arealet 

 Substrat 1 Dårlig: bare finsediment eller bare fjell 

  2 Middels: finsediment og rullestein/blokker/fjell/grus/trær 

  3 God: finsediment og rullestein og blokker/grus/trær 

  4 Svært god: finsediment og rullestein og grus og blokker/trær 

 Kantvegetasjon 1 Lite: dekning 0-25 % 

 og døde trær 2 Middels: dekning 25-50 % 

  3 Mye: dekning 50-75 % 

  4 Tett: dekning 75 – 100 % 

Kulvert Ble vurdert på samme måte som stryk eller renne, avhengig av gradient. 
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INNGREP OG PÅVIRKNINGER 

For hovedelven og for hver sidebekk er det et kapittel som beskriver inngrep og påvirkninger som har 

betydning for vannforekomstens status i henhold til veileder 01:2009 (Direktoratsgruppa vanndirektivet 

(DV) 2009). Klassegrenser for morfologiske inngrep i vassdrag er ikke inkludert i senere utgaver av 

vanndirektiv-veilederen, og vi velger derfor å benytte klassifiseringssystemet fra veileder 01:2009 i 

denne rapporten. 

 

Vannforskriften tar utgangspunkt i naturtilstanden til vassdragene, og tar hensyn til menneskelige 

inngrep som har ført til avvik fra naturtilstanden, men ikke om habitatet er egnet for fiskeproduksjon. 

Dette innebærer at et habitat som er uten inngrep vil score høyt på morfologisk status, selv om området 

ikke nødvendigvis framstår som et godt produksjonsområde for fisk. Inngrepene deles i kategoriene 

hydrologiske og morfologiske inngrep. 

 

Eksempler på hydrologiske inngrep er vassdragsreguleringer som overføring av nedbørfelt, 

oppdemming av innsjøer, magasinkraftverk og elvekraftverk, eller uttak av vann til drikkevann eller 

andre formål. Slike inngrep er beskrevet for vassdrag der dette er kjent, og det er gjort en skjønnsmessig 

vurdering av vassdragets hydrologiske status i henhold til vannforskriften (som anbefalt i DV 2009). 

Informasjon om hydrologiske inngrep ble innhentet fra NVE Atlas. Vi har valgt å dele hydrologisk status 

inn i følgende kategorier: “svært god” = uten hydrologiske inngrep, “god” = hydrologiske inngrep med 

ubetydelige konsekvenser for fisk, “moderat” = hydrologiske inngrep med små negative konsekvenser 

for fisk, “dårlig” = hydrologiske inngrep med betydelige negative konsekvenser for fisk og “svært 

dårlig” = hydrologiske inngrep som har fjernet livsgrunnlaget for fisk. 

 

Morfologiske inngrep deles i fem underkategorier: Endring i elveløpets utforming (utretting o.l.), 

endringer i elvebunnen (plastring, terskler osv.), endring av bankene (flom- og erosjonssikring), endring 

i kantvegetasjon, og endring i nedbørfeltet som kan ha morfologisk innvirkning i elven på grunn av 

effekt på avrenningsdynamikk og sedimenttilførsel (flatehogst, jordbruksarealer, urbanisering osv.). 

Inngrep ble kartlagt ved direkte observasjoner i felt, med unntak av endringer i nedbørfelt, som ble 

kvantifisert ved å måle arealene av inngrep på flyfoto og digitale kart. For samlet vurdering av flere 

overlappende inngrep er metoden som beskrevet i DV (2009) benyttet. Denne går ut på at samlet lengde 

av påvirket elv estimeres for hver inngrepsparameter, og at samlet morfologisk status for 

elvestrekningen settes lik status for parameteren som får dårligst status. Beskrivelse av morfologisk 

status er basert på grenseverdier gitt i tabell 4, som er hentet fra DV (2009). Merk at disse 

vurderingskriteriene tar hensyn til forventet naturtilstand, og ikke om habitatet er egnet for 

fiskeproduksjon. Dette innebærer at et habitat som er uten inngrep vil score høyt på morfologisk status, 

selv om det ikke er gitt at området er et godt produksjonsområde for fisk. 

 

Tabell 4. Klassegrenser for morfologisk status basert på andel av en elv/bekk som er påvirket av ulike 

morfologiske inngrep (etter DV 2009). 

Nr Gruppe Parameter Morfologisk status 

1 
Endring av elveløpets 

utforming i plan (kanalisering, 

utretting, rør/bekkelukning) 

Andel utrettet 0 % ≤ 10 % 
> 10-40 

% 

> 40-70 

% 

> 70 

% 

2 
Endring i bunnen av elven 

(inkl. fjerning av substrat) 

Lengde på endring i forhold 

til VF lengde 
0 % ≤ 10 % 

> 10-25 

% 

> 25-50 

% 

> 50 

% 

3 
Endring av bankene 

(Hovedsakelig flom- og 

erosjonssikring, også brokar) 

% lengde på sikringstiltak i 

forhold til VFs lengde 
0-5 % 

< 5-20 

% 

> 20-50 

% 

> 50 % 

(SMVF) 
 

4 Endring i kantvegetasjon 
Andel strekning med sterkt 

redusert kantvegetasjon 

≤ 10 

% 

> 10-20 

% 

> 20-40 

% 

> 40-60 

% 

> 60 

% 

5 
Endring i feltet som gir 

morfologisk innvirkning i 

elven 

Andel tette flater / 

jordbruksmark /flatehogst 

≤ 10 

% 

> 10-20 

% 

> 20-40 

% 

> 40-60 

% 

> 60 

% 

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
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Om kantvegetasjon: Vi forventer at naturtilstanden vil være tett kantvegetasjon langs alle vassdrag, med 

unntak av i fossesprøytsoner, i myrer og på bratt berg. Manglende kantvegetasjon er ikke markert på 

vassdragskartene der dette anses å være naturtilstanden. Kantvegetasjon er delt i gruppene intakt, glissen 

og manglende. Strekninger med glissen kantvegetasjon er gitt halv vekt ved utregning av andel 

strekninger med sterkt redusert kantvegetasjon (jf. tabell 4). 

 

Det gjøres oppmerksom på at enkelte typer inngrep er vanskelige å registrere i felt, og derfor ofte 

underrapporteres, særlig hvis det er lenge siden inngrepene ble utført. Dette gjelder spesielt inngrep i 

elvebunnen (uttak av masser eller senking av elveløpet) og utretting av korte deler av elveløp. 

 

 

VANNKJEMI 

Punktutslipp og andre åpenbare forurensningskilder ble registrert og fotodokumentert i forbindelse med 

habitatkartleggingen. Det gjøres oppmerksom på at enkelte utslipp kan bli oversett, og at utslippenes 

volum og karakter vil endre seg med nedbør, vannføring og sesong. Det er ikke samlet inn vannprøver 

i dette prosjektet, og vurdering av vannkjemisk status baserer seg i hovedsak på tidligere studier av 

vannkjemi i vassdraget, bl.a. i forbindelse med kalkingsovervåkingen. 

 

 

GYTEOMRÅDER 

Utbredelse av gytehabitat ble kvantifisert ved å vurdere substratforholdene og de hydrologiske 

forholdene i elven, i forhold til de krav laks har til gytehabitat. Laksen og sjøaure gyter på områder med 

substrat sammensatt av grus og småstein, og egnet kornstørrelse er normalt fra 1 til 10 cm. Vanndyp og 

vannhastighet er også avgjørende for å vurdere om et område er egnet som gyteområde, gyteområdene 

finnes normalt på grunne deler av elven. Partier med akselererende vannhastighet mellom 0,3 og 0,8 m/s 

er ideelt. Kartleggingen utført i november 2019 var stort sett etter gytesesongen slik at en fikk god 

oversikt over faktisk brukte gyteområder dette året.  

 

BESTANDSSTATUS 

Beskrivelse av bestandsstatus for fisk hovedelven er basert på offentlig fangststistikk, gytefisktellinger 

utført i hovedelven (Skoglund mfl. 2019), og ungfiskundersøkelser utført i forbindelse med 

kalkingsovervåkingen (se og Sægrov & Hellen 2019). I sidebekkene ble det utført ungfiskundersøkelser 

i forbindelse med foreliggende arbeid våren 2020. 

   

UNGFISK 

Ungfisktellinger i sideelvene ble utført med elektrisk fiskeapparat. Det ble fisket på én til to stasjoner i 

hver bekk som hadde stort nok nedbørfelt til å være egnet som gytebekker for sjøørret. Beskrivelse av 

stasjoner, med vanntemperatur og ledningsevne, er gitt i vedlegg 1, og bilde av hver stasjon i vedlegg 

2. Stasjonene ble valgt ut for å representere habitat som var forholdsvis typisk for den enkelte bekk/elv, 

eller for å tallfeste forskjeller i tetthet knyttet til ulike habitattyper eller inngrep. Hver stasjon ble 

overfisket én gang, etter standard metode (Bohlin mfl. 1989). Elektrofisket ble utført på lav vannføring. 

 

All fisk ble artsbestemt og lengdemålt, og deretter satt tilbake i elven. Fangsten ble delt i årsyngel (0+) og 

eldre ungfisk ut fra lengdefordelingen, som er presentert i figur for hver stasjon. Tetthet av de to 

aldersgruppene ble beregnet ut fra total fangst på stasjonen, stasjonens areal og antatt fangbarhet på 0,4 for 

årsyngel og 0,6 for eldre ungfisk (etter Forseth og Harby 2013). Observasjon av blank sjøørret ble notert, 

men disse er ikke inkludert i tetthetsestimatene. Det samme gjelder ikke-anadrome fiskearter. 
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Habitatet på hver stasjon ble klassifisert som “uegnet”, “mindre egnet”,  “egnet” eller “velegnet” etter 

kriterier gitt i siste veileder for klassifisering av miljøtilstand i vann (DV 2018). Økologisk tilstand for 

ørret ble satt basert på tetthet av ungfisk og habitatkvalitet på stasjonene, etter grenseverdier gitt i tabell 

6.15 i DV (2018). Merk at det anbefales at det foreligger resultater fra minimum fem stasjoner, og helst 

over flere år, for å beregne økologisk tilstand ved hjelp av elfiske-data (Sandlund mfl. 2013). I denne 

rapporten er data fra én til to stasjoner per sideelv likevel benyttet til å fastsette økologisk tilstand for 

laksefisk, men dette innebærer at konklusjonene er sårbare for tilfeldige variasjoner i tetthet mellom år 

og mellom ulike deler av vassdraget. Tellingene ble også utført like etter at yngelen var kommet opp av 

grusen i noen av elvene, men den ikke var kommet opp i andre. Yngel som akkurat har kommet opp av 

grusen er veldig flekkvis fordelt og resultatene er derfor utsatt for noe mer tilfeldig variasjon enn om det 

ble utøft om høsten.  

 

 

DIAGNOSE 

Ved utarbeidelse av diagnose for fiskebestandene i hovedelven og i Litleelva har vi tatt utgangspunkt i 

metodikken presentert i «Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag» (Forseth & Harby 2013). 

Dette inkluderer vurdering av habitatflaskehalser og hydrologiske flaskehalser, med bakgrunn i fysisk 

kartlegging av elven, hydrologiske data, fangststatistikk og data fra ungfiskundersøkelser og 

gytefisktellinger. Vi har også inkludert en vurdering av vannkjemiske forhold for fisk, basert på 

foreliggende informasjon. 

 

Ved utarbeidelse av diagnosen er Litleelva delt i to segmenter og hovedelven i tre segmenter (figur 2). 

Flaskehalser for produksjon av anadrom fisk er vurdert separat for hvert segment. Inndeling i segmenter 

er gjort for å skille vassdragsdeler som er preget av forskjellige typer inngrep, og områder som har ulike 

habitatforhold. 
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  GENERELT OM MILJØFORBEDRENDE TILTAK I ELV 

De fleste anadrome bekker og elver i Norge er i varierende grad påvirket av ulike typer inngrep som 

påvirker vannføring, sedimenttransport, næringstilførsel og elveløpets morfologi. Mange inngrep 

forringer habitatkvaliteten for fisk, og reduserer dermed smoltproduksjonen i sjøørret- og laksevassdrag. 

Inngrep kan også gi forverret status i henhold til vannforskriften, som tar hensyn til både hydrologiske 

forhold, morfologiske inngrep og økologisk status for fisk og andre organismer tilknyttet vassdragene. 

Miljøforbedrende tiltak kan bøte på dette, og i Norge er det utarbeidet flere veiledere for planlegging og 

utføring av slike tiltak (e.g. Forseth & Harby 2013, Pulg mfl. 2018). 

 

Når habitatet i et vassdrag er forringet, vil det fra et naturforvaltningsperspektiv være ønskelig å 

gjenskape naturtypiske forhold. Fullstendig restaurering er imidlertid ofte ikke praktisk gjennomførbart, 

fordi det er dyrt eller kommer i konflikt med andre samfunnsinteresser. I slike tilfeller kan habitattiltak 

være et godt alternativ. Med habitattiltak menes her tiltak som forbedrer habitatforholdene for fisk, uten 

at fysiske inngrep fjernes (se Pulg mfl. 2018). For eksempel kan man ved utlegg av stein og grus skape 

best mulig gyte- og oppvekstforhold for fisk innenfor en kanalisert og utrettet elvestrekning, uten å 

gjenskape naturtilstanden ved å gjenslynge elven og fjerne erosjonssikringene. Tiltak foreslått i denne 

rapporten inkluderer både habitattiltak (e.g. utlegg stein og døde trær) og restaureringstiltak (e.g. 

reetablering av kantvegetasjon og fjerning av kunstige vandringshindre). 

 

Generelt bør tiltak i elveløp utføres på lav vannføring, og helst i perioden mai-september. På denne 

måten unngår man å ødelegge gytegroper i inkubasjonsperioden for egg (oktober-april). Graving i elv 

bør også unngås i perioden da laks- og ørretyngel er små og lite mobile (april og mai). Utlegg av gytegrus 

bør utføres i juni-august, slik at minst én periode med høy vannføring inntreffer mellom grusutlegg og 

gyting. Små tiltak, eksempelvis utlegg av døde trær eller utbedring av vandringshindre, kan stort sett 

utføres hele året. 

 

I det følgende presenteres noen generelle retningslinjer for utførelse av typer miljøforbedrende tiltak 

som foreslås i denne rapporten. Lokal tilpasning er ofte nødvendig, for eksempel relatert til 

vassdragsdelens størrelse og gradient (se detaljer i tiltakskapittelet). 

 

 

Utlegg av stein og døde trær 

Utplassering av stein og døde trær kan øke forekomsten av skjul for ungfisk og voksen fisk, og i tillegg 

skape habitatvariasjon i ellers homogene vassdrag. Tiltaket er spesielt relevant i elver og bekker hvor 

stein er fjernet i forbindelse med utretting eller erosjonssikring. Steinstørrelse tilpasses gradient, bekkens 

tverrsnitt og størrelsen på fisken man vil skape skjul for, og steiner legges gjerne i små hauger eller 

langsgående steinrygger for å skape skjul mellom steinene. Steinutlegg kan også brukes til å skape små 

brekk med gode gyteforhold, i kombinasjon med utlegg av gytegrus. 

 

I elver med lav gradient vil hulrom mellom utlagt stein ofte gjenklogges av finsediment, og utlegg av 

trær er da et bedre alternativ. Dersom kantvegetasjonen er intakt vil rotvelt og nedfall av greiner naturlig 

skape skjul i bekken, men der kantvegetasjonen er fjernet kan trær legges ut for å gi skjul for fisk. For å 

unngå utspyling bør trær i hovedsak legges på langs av strømretningen og festes med store steiner eller 

trestolper som slås ned i elvebredden (se f.eks. Pulg mfl. 2018). Man bør være forsiktig med utlegg av 

store trær oppstrøms broer eller smale kulverter, da de kan skape oppstuving eller mekaniske 

ødeleggelser om de spyles nedover i flom. 
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Reetablering av kantvegetasjon 

Kantvegetasjon defineres som planter som vokser på land mellom vassdrag og flomsikkert land (Pulg 

mfl. 2018). Denne vegetasjonen fungerer i naturlige vassdrag som erosjonssikring, den skaper skjul for 

fisk (både i form av overhengende greiner og døde trær i selve elveløpet), tilfører næringsdyr for fisk 

(insekter og andre evertebrater) og er en buffersone for tilsig av næringsstoffer og finstoff fra 

menneskelig aktivitet (Blankenberg mfl. 2017). Langtidsstudier i Norge har vist at en vegetert kantsone 

med bredde på 5-10 m har en gjennomsnittlig renseeffekt for partikler fra overflateavrenning i 

størrelsesorden 81-91% (Syversen 2002). Effekten er avhengig av flere faktorer: terreng, 

jordkarakteristikk, type vegetasjon og bredde på buffersonene. I bratt terreng reduseres renseeffekten på 

grunn av høyere hastighet på vannet som kommer inn i buffersonen (Blankenberg mfl. 2017). 

 

Der kantvegetasjon mangler, kan denne enklest reetableres ved å la det gro til av seg selv, men dette 

krever ofte avtale med grunneiere, som kanskje må unngå å slå gress helt ned til vannkanten, eller sette 

opp et gjerde for å holde beitedyr et stykke unna elven. I denne rapporten er det, med mindre annet er 

spesifisert, foreslått at kantvegetasjonen reetableres passivt, og tiltaket er dermed regnet som 

kostnadsfritt. Raskere reetablering kan oppnås ved utplanting av stedegne trær med røtter, eksempelvis 

selje og or (se Hauge mfl. 2005 og Pulg mfl. 2018). Der plastring eller murer er brukt som 

erosjonssikring må trær plantes bak forbygningen, og kantvegetasjonen må i noen tilfeller skjøttes for å 

unngå at store trær rotvelter og ødelegger forbygningen. Vegetasjonsbeltet kan noen steder føre til et 

begrenset tap av jordbruksareal. 

 

Gjenåpning og gjenslynging 

Bekker og små elver er mange steder lagt i rør eller kulverter under jordbruksarealer, veier eller annen 

infrastruktur. Slike bekkelukkinger kan hindre fiskevandring, og er i de fleste tilfeller dårlig egnet som 

gyte- og oppveksthabitat. Mange elver og bekker er også utrettet uten å være lukket, slik at elven renner 

raskere og med mindre svinger enn i naturtilstanden, for å sikre omkringliggende områder mot flom og 

erosjon. Utrettinger medfører vanligvis også forringelse av habitatforholdene og tap av anadromt areal. 

 

Ved gjenåpning og gjenslynging av utrettede og lukkede strekninger er målet å gjenopprette et mest 

mulig naturlig habitat, med naturtypisk substrat, morfologi og hydrologi. Ved utgraving av nytt elveløp 

bør massene siktes, slik at grus og stein kan benyttes som substrat i det restaurerte elveløpet. 

Erosjonssikring er ofte nødvendig for å sikre områdene rundt, men bør utføres med mest mulig 

miljøvennlige metoder, som utplanting av kantvegetasjon og heterogen steinsetting fremfor slette murer 

(Pulg mfl. 2017). Det vil ofte være en målkonflikt med grunneiere, eksempelvis fordi jordbruksarealer 

kan gå tapt eller bli mer vanskelig tilgjengelige rundt en gjenslynget elv. Det kan derfor være nødvendig 

å finne kompromisser mellom fiskens og grunneiers behov, for eksempel ved å bygge små kulverter 

eller broer slik at traktorer enkelt kan ta seg frem og tilbake over elven. For detaljerte retningslinjer rundt 

gjenåpning av lukkede bekker og elver, se Hauge mfl. (2005). 

 

Oppvandringsløsninger 

Løsninger for å slippe fisk forbi vandringshindre kan ta mange former, og inkluderer grovt sett etablering 

av fiskepassasjer forbi kunstige eller naturlige hindre, eller fjerning av kunstige vandringshindre. Behov 

og teknisk løsning må vurderes i hvert enkelt tilfelle, men noen generelle retningslinjer er tilgjengelige 

i Fjeldstad mfl. (2017) og Direktoratet for naturforvaltning (2002). Se også DV (2018) for antatte 

kritiske verdier for fallhøyde og helling som skaper vandringsbarrierer for fisk. 

 

Kostnader 

Kostnadsestimatene som oppgis for hvert enkelt tiltak i sidebekkene i denne rapporten er omtrentlige, 

og entreprenør bør i noen tilfeller kontaktes før man setter opp et budsjett. For små tiltak er det antatt at 

arbeidet helt eller delvis kan gjøres på dugnad, eksempelvis ved utlegg av trær, stein og gytegrus. For 

store tiltak bør det vurderes å budsjettere med faglig bistand fra fiskebiolog under tiltaksutførelsen. 
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BESTANDSDATA 

TETTHET AV UNGFISK 

Det har foregått ungfiskundersøkelser i vassdraget siden 1981. Det var en positiv trend i tetthet av 

laksunger etter oppstart av kalking, både for ensomrig og eldre laks (figur 3). De siste 20 årene har 

tettheten av eldre laks lagt rundt 20 laks per 100 m² i hovedelven, i Litleelva er tettheten av eldre laks 

høyere de fleste år, men det er større mellomårsvariasjon. 

 

 
 

Figur 3. Beregnet tetthet (tetthet 1 ± 95 % konfidensintervall) av laks- og ørretunger i Vikedalselva i 

perioden 1981–2018. (data fra Sægrov & Hellen 2019 og referanser der). Pil angir tidspunkt for 

oppstart av kalking. 

 

For de ulike segmentene viser en sammenstilling av data fra de fem siste undersøkelsene utført i perioden 

2009 – 2018 at det er lavere tetthet av eldre ungfisk i segmentet oppe og nede i vassdraget sammenlignet 

med i Litleelva og mellomsegmentet (figur 4 og tabell 5).  

 

 

Figur 4. Gjennomsnittlig tetthet av årsyngel (0+) og eldre laks og ørretunger ved ungfiskundersøkelser 

i Vikedalselva i perioden 2009 – 2018. I Litleelva og mellom-segmentet er dataene fra en stasjon, mens 

det er 6 stasjoner i oppe-segmentet og to stasjoner i nede-segmentet. Det ble ikke fisket i 

mellomsegmentet i 2012. Data fra Kaste 2010, Saksgård & Larsen 2013, 2016, Kambestad & Hellen 

2017, Sægrov & Hellen 2019. NB – ulik skala på y-aksen på de to figurene.  
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Tabell 5. Gjennomsnittlig tetthet av årsyngel (0+) og eldre laks og ørretunger ved ungfiskundersøkelser 

i Vikedalselva i perioden 2009 – 2018. I Litleelva og mellomsegmentet er dataene fra en stasjon, mens 

det er 6 stasjoner fra oppe-segmentet og to stasjoner fra nede-segmentet. Det ble ikke fisket i 

mellomsegmentet i 2012. Data fra Kaste 2010, Saksgård & Larsen 2013, 2016, Kambestad & Hellen 

2017, Sægrov & Hellen 2019. 

 
Segment År Laks 0+ Laks >0+ Ørret >0+ Ørret 0+ 

Litleelva 2009 45,0 44,0 26,0 7,0 

 2012 27,2 25,8 9,5 2,5 

 2015 25,4 49,7 3,0 7,5 

 2016 75,6 54,2 2,2 10,9 

 2018 19,0 24,4 4,2 3,2 

 Totalt 38,4 39,6 9,0 6,2 

Oppe 2009 60,6 22,8 1,0 3,0 

 2012 23,5 26,8 1,9 1,9 

 2015 47,1 19,7 1,8 4,2 

 2016 62,7 27,9 1,2 5,0 

 2018 16,2 16,2 1,2 0,2 

 Totalt 41,4 22,7 1,4 2,9 

Mellom 2009 37,0 35,0 6,0 0,0 

 2012 - - - - 

 2015 44,7 84,6 0,0 0,0 

 2016 59,4 43,0 5,0 1,0 

 2018 41,8 49,6 5,0 0,0 

 Totalt 45,7 53,1 4,0 0,3 

Nede 2009 60,0 18,0 0,0 0,0 

 2012 43,8 9,6 1,8 3,8 

 2015 55,2 13,3 2,5 4,6 

 2016 93,6 24,7 3,3 2,9 

 2018 80,4 15,6 0,0 0,0 

 Totalt 66,6 16,2 1,5 2,3 

 

 

GYTEFISKTELLINGER 

Det er gjennomført gytefisktellinger i Vikedalsvassdraget siden 2007, fra 2010 har det vært en tallrik 

gytebestand i vassdraget og gytebestandsmålet har vært nådd hvert år siden 2011 (Skoglund mfl. 2019). 

Bestanden av sjøaure har derimot vært veldig variabel, men det ble talt nesten 500 sjøaure i 2019 

(vitenskapsradet.no).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vitenskapsradet.no/VurderingAvEnkeltbestander/#/report/39
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FYSISK KARTLEGGING I HOVEDELV OG LITLEELVA 

GRADIENT 

Hovedelven har i snitt en slak gradient og på den nesten 10 km lange strekningen fra sjøen til Låkafossen 

er det en gjennomsnittlig gradient på 0,7 %. Helt nederst mot sjøen er det et lite strykparti før 

elveprofilen blir bratt. Forbi dette partiet er det laksetrapp. Deretter er elven relativt slak på en ca. 800 

m lang strekning, før den får en brattere gradient på ca. en km lang strekning. Gjennomsnittlig gradient 

på denne strekningen er 2,6 %. Deretter er elven igjen slak et kort parti før den går opp ett bratt fall, for 

deretter å ha lavt fall helt opp til like nedenfor Låkafossen. Gjennomsnittlig gradient er mindre enn 0,5 

% på denne strekningen (figur 5).  

 

 

 

Figur 5. Gradient for anadrom del av hovedelven og Litleelva i Vikedalsvassdraget. 

 

 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER 

Vandringshindre og bekkelukkinger 

Utover de to fossene der det er bygget laksetrapper er det ingen vandringshindre i Vikedalselva, mellom 

sjø og Låkafossen. Det er to broer over hovedelven, begge er greie å passere under. I Litleelva er det en 

bro som er uproblematisk å passere, mens det er to rør som fører vannet under Movegen, og her er det 

krevende for fisk å hoppe opp, siden det ikke er en kulp under røret der fisk kan ta sats. Rørene er 

vanskelig å passere gjennom pga. for høy vannfart ved høy vannføring og for liten vannstand ved lav 

vannføring (figur 6). 
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Figur 6. Bilder av rørene i Litleelva, som skaper 

barriære for oppvandrende laks og sjøørret. 

  

 

Morfologiske inngrep 

 

Det er ikke registrert utrettinger eller inngrep på bunnen i hovedelven. Det er mulig at det er tatt sten fra 

elvebunnen til en del av forbygningene i hovedelven, dette er imidlertid utført langt tilbake i tid og er 

vanskelig å verifisere nå. Forbygningene langs bankene består både av voller som «låser» elven innenfor 

dagens elveløp, men som ikke påvirker elveløpet direkte i dag (tabell 6). En del av forbygningen er 

steinmurer som går i elvekanten, mange av forbygningene er relativt grove og gir ofte skjul for ungfisk 

(figur 7). En god del av kantvegetasjonen er fjernet og elven får moderat status for dette elementet. I 

nedbørfeltet er det noe jordbruk og plantefelt/hogstfelt som påvirker avrenningen. Samlet status for 

morfologiske inngrep blir «moderat». 

 

Litleelva er i liten grad preget av morfologiske inngrep og samlet status for morfologisk inngrep er god.  

 

Tabell 6. Fysiske inngrep med økologisk betydning i ulike deler av den anadrome delen av Vikedalselva 

og i Litleelva i % av elvelengden, og samlet morfologisk status i henhold til vannforskriften (Veileder 

01:2009).  

Vassdrag Lengde (m) Utretting Bunnen Bankene Kantveg. Feltet Morfol. Status 

Hovedelv 9350 0 0 20-50 20-40 10-20 Moderat 

Litleelva 800 <10  <10  5-20 <10 <10 God 

 

Figur 7. A) Forbygning med hulrom ved Underbakka, B) Forbygning og manglende kantvegetasjon ved 

Mo  

 

A B 
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PUNKTUTSLIPP 

Det ble registrert relativt få punktutslipp langs elven, de fleste av disse var dreneringer fra 

jordbruksområder, de fleste av disse kom med rent vann, men noen hadde også tydelig okerutfelling 

(figur 8). Samlet sett virker det å være relativt små punktutslipp til elven  

 

 

 
 

Figur 8. Registrerte punktutslipp A) rør med okerutfelling oppstrøms Sørheim (UTM 32 V 327479 

6601704) B) Rør med uønsket avrenning ved Sørheim (UTM 32 V 327144 6601613). 

 

 

MESOHABITAT OG ELVEKLASSER 

Hovedelven er delt i tre segment, der det øverste og nederste segmentet har relativt liten fallgradient, 

mens det er større fall på det midterste partiet. Fallgradienten påvirker både substratsammensetning og 

elveklassene. I bratte deler av elven er partier med stryk, slik det er i den øverste delen av Litleelva og 

det midtre segmentet i hovedelven. I det nederste segmentet i Litleelva er det mest grunnområder, fulgt 

av strykstrekninger. På det øverste og nederste segmentet i hovedelven er kulp den dominerende 

elveklassen, men også her utgjør stryk den nest mest utbredte elveklassen (figur 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Fordeling av de ulike elveklassene (%) i to segmentene i Litleelva og de tre segmentene i 

hovedelva.   
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Figur 10. Elveklasser i Litleelva og øverste del av Vikedalselva ved lav vannføring. 



 

Rådgivende Biologer AS 22 Rapport 3278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Elveklasser i øvre del av Vikedalselva ved lav vannføring. 
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Figur 12. Elveklasser i midtre del av Vikedalselva ved lav vannføring. 
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Figur 13. Elveklasser i nederste del av Vikedalselva ved lav vannføring 
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Figur 14. Bilder fra Litleelva den 4. mai 2020 og fra hovedelven den 21. november 2019. A) 

Strykstrekning i Litleelva B) Kulp med gyteområde på utløpet i øvre del av hovedelven C) Stryk i midtre 

del av hovedelven ved Kaldheim D) Kulp ved Moland. E) Stryk i det midtre segmentet. F) Kulp i det 

nederste segmentet. 
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SUBSTRAT 

I det øverste segmentet i Litleelva og det midtre segmentet i hovedelven er det relativt stor fallgradient, 

i begge segmentene er det blokk som dominerer. I alle de tre andre segmentene er det grus som er 

dominerende substrattype (figur 15 -figur 20).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Fordeling av de ulike elveklassene (%) i to segmentene i Litleelva og de tre segmentene i 

hovedelva.   

 

 

 
 

Figur 16. A) Område dominert av stein, men med høyt innslag av grus oppstrøms Sørheim B) Blokk 

dominerer i det midtre segmentet i hovedelven  
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Figur 17. Dominerende substrattyper, gyteområder og inngrep Litleelva og øverste del av Vikedalselva 

ved lav vannføring. 
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Figur 18. Dominerende substrattyper, gyteområder og inngrep i øvre del av Vikedalselva. 
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Figur 19. Dominerende substrattyper, gyteområder og inngrep midtre del av Vikedalselva.  
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Figur 20. Dominerende substrattyper, gyteområder og inngrep midtre del av Vikedalselva. 
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SKJUL - HULROMSANALYSE  

Gjennomsnittlig skjulindeks for Litleelva ble beregnet til 3,8, mot 3,1 i hovedelven. I det øverste 

segmentet i Litleelva var gjennomsnittlig skjulindeks 8,3, mens den var 2,3 nede. I hovedelva var 

gjennomsnittlig skjulindeks i det øverste og nedre segmentet hhv. 2,6 og 2,5, mens den var 7,9 i 

mellomsegmentet (figur 21). Kart over skjulforekomster er vist i figur 23. 

 

Figur 21. Vektet skjul på hvert av målepunktene Litleelva og Vikedalselva. Målepunktene er fra øverst 

i elvene til venstre og nederst til høyre.  

GYTEOMRÅDER 

Det er samlet sett rikelig med gode gyteområder i Vikedalsvassdraget (figur 17-figur 20, figur 22), det 

er bare i det øverste segmentet i Litleelva og i mellomsegmentet i hovedelven at tilgjengelig gyteareal 

kan være produksjonsbegrensende. Mellomsegmentet i hovedelven er imidlertid relativt kort og har 

store gyteområder like oppstrøms og nedstrøms, og sannsynligvis er dette tilstrekkelig til å utnytte 

produksjonspotensialet på denne strekningen (figur 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22. A) Gyteområde ved Lunden B) 

Strandet gytegrop ved Nedre Vikadal C) 

Skjulmåling på gyteområde D)  
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Figur 23. Fordeling av skjul for ungfisk og gyteområder i Vikedalselva registrert november 2019 i 

hovedelven og i mai 2020 i Litleelva. 
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DIAGNOSE FOR HOVEDELV OG LITLEELVA 

Det har vært relativt stor variasjon i fisketettheten mellom de stasjonene som har vært undersøkt de ti 

siste årene (Kaste 2010, Saksgård & Larsen 2013, 2016, Kambestad & Hellen 2017, Sægrov & Hellen 

2019). Men det er en tydelig trend mot at det er færre eldre ungfisk i hovedelven i det øverste og nederste 

segmentet sammenlignet med det midtre (figur 4). En kan tolke dette som at det er for lite skjul for full 

produksjon av eldre ungfisk på store deler av denne strekingen. 

 

Det foreligger ikke informasjon om tettheten av ungfisk i den øvre delen av Litleelva, men ut fra 

habitatkartleggingen er det sannsynlig at andelen gyteområder på denne strekningen er for lav til å gi 

full rekruttering, den øverste delen av denne strekningen er imidlertid også vanskelig tilgjengelig siden 

det er svært krevende å vandre gjennom røret under Movegen.  

 

Det mellomste segmentet i hovedelven har ingen gyteområder, men det er store gyteområder like 

oppstrøms og nedstrøms og høy tetthet av årsyngel på elektrofiskestasjonen midt på denne strekningen 

indikerer at det ikke er behov for tiltak for å øke rekrutteringen på denne strekningen.  

Tabell 7. Vurdering (0 til -3) av hvordan forekomst av skjul og gyteområder er forventet å virke 

produksjonsbegrensende for fisk i de ulike segmentene i Litleelva og hovedelven i Vikedalsvassdraget. 

0 er ikke begrensende, -1 kan være begrensende, -2 vesentlig begrensende og -3 svært begrensende. Se 

figur 2 for plassering av segmenter på kart. 

Vassdrag Segment Lengde (m) Areal Skjul Gyteområder 

Litleelva Oppe 200 1 505 0 -1 

 Nede 500 4 407 -1 0 

Hovedelven Oppe 7700 186 332  -1 0 
 Mellom 800 23 838  0 (-1) 
 Nede 850 21 196  -1 0 

 

Tilførsler av finsedimenter, særlig fra jordbruksarealer, kan være deler av forklaring på at det er lite 

skjul for ungfisk i Vikedalsvasdraget. Fallgradient er imidlertid lav på lange strekninger av elven, noe 

som gjør at en substrattype med høyt innslag av finsedimenter mange steder er å forvente. I en 

beskrivelse av substratfordelingen i vassdraget fra 1906 blir substratet både i det nedre og øvre segment 

beskrevet som sand og grus, og ganske likt det en finner i dag (Simonnæs 1906). Fjerning av stor stein 

fra elvebunnen i forbindelse med etablering av forbygninger kan imidlertid ha ført til at elveløpet er blitt 

mer homogent, og dynamikken i elveløpet som kan skape variasjon i substrat og habitat har blitt redusert 

av inngrepene, noe som kan ha redusert produksjonsforholdene for fisk.  
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TILTAK I HOVEDELV OG LITLEELVA 

Gytebestanden i vassdraget er relativt tallrik, ungfisktettheten er også relativt god, en kan likevel ikke 

utelukke at omfattende habitattiltak i hovedelven kan gi økt produksjon av ungfisk. Økning i skjul for 

ungfisk er det tiltaket som er aktuelt, og det er primært revegetering av kantvegetasjon og utlegging av 

stein som er de mulig alternativene. 

 

Kantvegetasjon 

Tiltak for å redusere tilførsler av finsedimenter bør prioriteres langs hele hovedelven. Etablering av 

buffersoner mot jordbruksareal og reetablering av kantvegetasjon er et tiltak med lav kostnad, men som 

på sikt kan få relativt stor effekt. Kantvegetasjon gjenskapes enklest ved naturlig reetablering, men det 

vil en del steder være nødvendig å gjerde inn elven for å hindre beitedyr tilgang. Kantvegetasjonen bør 

etableres i et så bredt belte som mulig, men selv en smal stripe helt i elvekanten kan være verdifull. I 

tillegg til å begrense tilsig av finstoff vil kantvegetasjonen filtrere ut næringsstoffer fra avrenning fra 

jordbruksområder, gi skygge, tilføre næringsdyr (insekter) for fisk, og øke skjulforekomst for fisk når 

greiner eller hele trær ramler ut i elven. Reetablering av kantvegetasjon vil også bedre morfologisk status 

i henhold til vannforskriften. 
 

Steinutlegg 

På mange av strekningene som er forbygd elveløpet svært homogent. Utlegging av stein kan øke den 

hydrologiske variasjonen i elveløpet og skape dynamikk som kan bedre både gyte- og 

oppvekstforholdene for fisk. Stein med diameter 20-50 cm er egnet, og bør legges ut i klynger eller 

langsgående rygger, med flere lag stein i høyden. Skråstilte buner ut fra elvebreddene kan også bidra til 

å skape små brekk med økende vannhastighet. Steinutlegg er et forholdsvis enkelt og billig tiltak, og 

gjøres enklest i områder der man har tilkomst til elven med traktor og eventuelt en liten gravemaskin. 

 

Figur 24. Områder som er aktuelle for utlegging av stein, steinklynger og skråstilte buner 



 

Rådgivende Biologer AS 35 Rapport 3278 

 

Vandringsbarrierer 

Rørene under Movegen i Litleelva er den eneste aktuelle menneskeskapt vandringsbarriere som er 

aktuell for tiltak i vassdraget (se figur 6). Det gunstigste tiltaket hadde vært om røret ble erstattet med 

en kulvert med naturlig bunnsubstrat. Et alternativ er å legge til rette for lettere oppvandring til rørene 

og vandring gjennom disse. Nedenfor rørene er det i dag et lite fall som gjør tiltak ekstra utfordrende, 

men oppbygging av en terskel nedstrøms rørene eventuelt med utsprenging av en høl i fjellet like 

nedstrøms røret der fisken kan ta sats vil være en mulig løsning. Inni minst ett av rørene bør det etableres 

terskler med spalteformet utsparing inne i røret, eller eventuelt lage buner som strekker seg fra veggen 

og ca. halve elvebredden, fra annenhver side oppover i røret. 

 

Tabell 8. Liste over foreslåtte tiltak i Litleelva og hovedelvene i prioritert rekkefølge.  

Nr. Lokalisering Tiltak 

1.  Hele vassdragene Reetablere kantvegetasjon 

2.  Område 3, 5 og 8 i figur 24  Steinutlegg, etablering av buner 

3.  Litleelva  Tilrettelegge for lettere oppvandring gjennom rør under Moavegen. 

4.  Område 1, 2, 4, 6, 7 i figur 24  Steinutlegg, etablering av buner 
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SIDEBEKKER 

Det ble kartlagt 13 sidebekker til Vikedalsvassdraget, 5 av disse har nedbørfelt som er mindre enn 0,2 

km², og er vurdert til å ha for liten vannføring for å være aktuelle som gyte og/eller oppvekstbekker for 

sjøørret (tabell 1). Av de åtte bekkene med potensiale for produksjon av fisk har fem et areal på mindre 

enn 1000 m², Bekken ved Rundhaug har et areal på ca. 2000 m², mens Lysebekken og Bekken ved Øvre 

Ospevoll har areal på hhv 4089 og 8200 m². 

 

Den morfologiske statusen til de undersøkte bekkene er enten dårlig eller svært dårlig, det er primært 

mangel på kantvegetasjon som er utslagsgivende for bekkene som får svært dårlig morfologisk status 

(tabell 9). Med hensyn på hydrologiske inngrep har alle bekkene svært god status. 

 

Habitatforholdene i de åtte bekkene var dårlig i Bekken ved Øvre Ospevoll, som er den av bekkene med 

størst areal. Fire andre bekker hadde i sum moderat habitatforhold, men de tre siste har god 

habitatkvalitet (tabell 9). For bekken ved Øvre Ospevoll er det mangel på kantvegetasjon, forbygninger 

og mye finstoff i bunnsubstratet som er utslagsgivende for den dårlige habitatkvaliteten.  

 

Med hensyn på registrert fisketetthet kom bekkene i økologisk tilstandsklasse «god» eller «svært god», 

med unntak av Skreddarbekken som kom i tilstandsklasse «svært dårlig» (VD 2018). Skreddarbekken 

er imidlertid svært bratt og har naturlig et lavt potensiale for fiskeproduksjon. 

 

Tabell 9. De undersøkte sidebekkenes status i henhold til vannforskriften, med hensyn morfologiske 

inngrep, habitatforhold og tetthet av laksefisk. Habitatforhold for sjøørret er vurdert etter kriterier gitt 

av Pulg mfl. (2011), og knyttes ikke direkte til vannforskriften. Med hensyn på hydrologiske inngrep har 

alle bekkene svært god status. 

Nr. Bekk 

Areal 

 (km²) 

Lengde 

 (m) 

Morfologisk 

status 

Habitat- 

forhold 

Fiske- 

tetthet 

1 Bekk i Nedre Hallingstad 304 222 Svært dårlig Moderat Svært god 

2 Bekk ved Rundehaugen 2 005 592 Svært dårlig Moderat Svært god 

3 Bekk ved Hallingstad 928 725 Dårlig God God 

4 Bekk ved Træshaugen 241 184 Svært dårlig Moderat Svært god 

6 Lysebekken 4 089 1 140 Dårlig God God 

7 Bekk ved Øvre Ospevoll 8 200 2 766 Svært dårlig Dårlig Svært god 

9 Skreddarbekken 599 100 Dårlig God Svært dårlig 

11 Bekken ved Øvrabø 836 382 Svært dårlig Moderat Svært god 

 

Det er foreslått tiltak for å øke fiskeproduksjonen i sju av bekken, for fullstendig oversikt se 

tiltakskapittelet for hver sidebekk. Reetablering av kantvegetasjon er en gjenganger i alle vassdragene, 

og er relativt enkelt å få til uten store direkte kostnader. Hele den anadrome delen av vassdraget ligger i 

områder med store grus og pukkforekomster og mangel på gytesubstrat er ikke vurdert som begrensing 

i noen av bekkene. Det er tiltakene i de største sidebekken som vil ha størst potensiale for økning i 

absolutt smoltproduksjon og det er disse som er prioritert høyest  

 

Tabell 10. Liste over de fem viktigste tiltakene, i prioritert rekkefølge, med estimert kostnad. For 

detaljer, forbehold og estimerte effekter på ungfiskproduksjon, se kapitlene om hver enkelt sidebekk. 

Nr. Bekk Tiltak Kostnad (x 1000 kr) 

1. Bekk ved Øvre Ospevoll Reetablere kantvegetasjon  0 

2. Bekk ved Øvre Ospevoll Steinutlegg, klynger og store enkeltstein 100 

3. Lysebekken Lette oppgang i rør ~10 

4. Lysebekken Fjerne kunstige terskler  ~10 

5. Bekken ved Hallingstad Lette oppgang i rør og gjennom rør 15-20 
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1. BEKK I NEDRE HALLINGSTAD 

Bekken i Nedre Hallingstad renner ut Vikedalselva, 1,1 km fra utløpet i Vindafjorden (figur 1.2). 

Nedbørfeltet er 0,6 km², og bekken har en gjennomsnittlig vannføring på 34 l/s (http://nevina.nve.no/). 

Feltet består i hovedsak av fjell, jordbruk, dyrket mark, noe bebyggelse og skog. Det er ingen innsjøer i 

nedbørsfeltet.  

 

På anadrom strekning i bekken i Nedre Hallingstad er det tre svært små sidebekker uten betydning. 

 

Tabell 1.1. Vassdragsbeskrivelse for bekken i Nedre Hallingstad. Feltareal og middelvannføring er 

hentet fra http://nevina.nve.no/. Se figur 1.1 for kart. 

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste 

punkt 

(moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Bekk i Nedre 

Hallingstad 
0,6 365 34 222 304 

 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Hydrologiske inngrep 

Det er ikke registrert vannuttak eller reguleringer i vassdraget (https://atlas.nve.no). Hydrologisk status 

er derfor vurdert å være svært god. 

 

Vandringshindre og bekkelukkinger 

Bekken er lukket i et fire meter langt rør under Movegen, omtrent 105 m fra utløpet til hovedelven (figur 

1.2 og 1.1B). Røret ligger høyt og langt over vannspeilet ved lav vannføring, og var tørrlagt ved 

befaringen 5. mai 2020. Foran røret er det en liten kulp der fisken kan ta sats. Røret er sannsynligvis 

passerbart ved gunstig vannføring. Naturlig vandringshinder er et bratt fall i bekkeløpet, ca. 220 m fra 

utløpet til hovedelven (figur 1.1B). 

 

A) Rør i segment 3 

 

B) Anadromt vandringshinder 

 
 

 

Figur 1.1. A) Kort rør under Movegen. Passerbart ved gunstig vannføring. B) Anadromt 

vandringshinder i bekken er en steinrøys.  

 

 

 

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas%23
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Figur 1.2. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre, elektrofiskestasjoner og 

nummererte elvesegmenter i bekken i Nedre Hallingstad Se tabell 1.3 for detaljer om hvert segment. 

 

Morfologiske inngrep 

Bankene langs bekken er ikke forbygd, bortsett fra røret under bilveien (figur 1.2). Røret er det eneste 

inngrepet i bunnen på strekningen. Bekkelukkingen defineres også som utretting av bekkeløpet, men 

bekken er også tydelig utrettet i segment 1 og 6. Store deler av kantvegetasjonen er fjernet langs bekken, 

særlig i øvre del oppstrøms røret (figur 1.2) Nedbørsfeltet har store inngrep i form av dyrket mark, 

bebyggelse, landbruk og skogplanting (tabell 1.2).  

 

Tabell 1.2. Fysiske inngrep med økologisk betydning i bekken i Nedre Hallingstad og sidebekker i % av 

anadrom lengde, og samlet morfologisk status i henhold til vannforskriften (DV 2009). 

Vassdragsdel 
Lengde 

(m) 

Utretting/ 

bekkelukking 
Bunnen Bankene 

Kant- 

vegetasjon 

Nedbør- 

feltet 

Morfologisk 

status 

Bekk i Nedre 

Hallingstad 
222 10-40 ≤ 10 0-5 20-40 >60 Svært dårlig 

 

HABITATFORHOLD 

Habitatforholdene i bekken i Nedre Hallingstad er i gjennomsnitt vurdert å være moderate, med relativt 

samsvarende verdi mellom ulike segmenter (tabell 1.3). Røret har dårligst habitatforhold. Andre 

segmenter av bekken har redusert habitatkvalitet på grunn av manglende kantvegetasjon og ugunstig 
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substratsammensetning (figur 1.3A). I stryket i segment 6 i øvre del er sjøørrethabitatet noe bedre (se 

figur 1.1), og mer skjul under overhengende banker, røtter og trær (figur 1.3B). 

 

Habitatforholdene er i gjennomsnitt vurdert å være av moderat kvalitet, men dette skyldes i stor grad at 

mangel på kantvegetasjon trekker verdien ned.  

 

A) Nedre del av bekken i Nedre Hallingstad 

 

B) Habitatforhold i øvre del 

 
Figur 1.3. A) I nedre del av bekken er det noe gytesubstrat innimellom. Bankene er ikke forbygd. B) 

Lenger oppe i bekken, like nedstrøms anadromt vandringshinder er habitatforholdende gode, med mer 

gytesubstrat. 

 

Tabell 1.3. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike segmenter i bekken i 

Nedre Hallingstad. Segmentene er avmerket i figur 1.2. 

Vassdragsdel Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

Bekk i Nedre 

Hallingstad 
1 Gyteområde 2 2 2 6 Dårlig 138 

 2 Renne 3 2 2 7 Moderat 6 

 3 Rør 1 1 1 3 Svært dårlig 4 

 4 Renne 2 2 2 6 Dårlig 29 

 5 Gyteområde 1 2 3 6 Dårlig 52 

 6 Gyteområde 2 2 2 6 Dårlig 50 

 7 Stryk 2 3 3 8 Moderat 29 

 Totalt  1,8 2,2 2,6 6,6 Moderat 304 

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført på én stasjon i bekken i Nedre Hallingstad (figur 1.2, vedlegg 1 og 2). 

Habitatkvaliteten ble vurdert å være «egnet» (jf. DV 2018), og det var lav vannføring og gode 

fiskeforhold. Se vedlegg 1 for vanntemperatur og ledningsevne under elektrofisket. 

 

Stasjonen (20 m²) lå i smalt stryk med lite overhengende vegetasjon. Her ble det fanget 16 ørret, hvorav 

13 årsyngel (figur 1.4). Dette ga en estimert tetthet på 188 ørret per 100 m², som tilsvarer svært god 

økologisk tilstand (DV 2018). 
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Figur 1.4. Lengdefordeling for ungfisk ørret 

fanget under elektrofiske i bekken i Nedre 

Hallingstad 5. mai 2020.  

 

 

 

FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Det er godt med gytegrus på anadrom stekning, men det er også mye silt enkelte steder som trekker ned 

substratkvaliteten. I øvre del av elven, oppstrøms røret, og særlig i segment 6-7, er det gunstige 

habitatforhold, men røret under bilveien vanskeliggjør vandringen opp til disse områdene. Det er mangel 

på gode skjulområder for fisk da kantvegetasjonen er fjernet langs store deler av anadrom strekning. Det 

er derfor sannsynlig at den viktigste produksjonsbegrensende faktoren for sjøørret bekken er mangelen 

på skjulområder for ungfisk og gytefisk, og krevende oppvandring til høyereliggende områder med gode 

oppvekstområder og bedre muligheter for gyting.  

 

TILTAK 

Gjenåpning av bekkelukkingen ville være det et gunstig tiltak for å øke produksjonen av sjøørret i 

bekken. Dette vil imidlertid være svært kostbart, fordi bekkelukkingen går under bilvei. Generelt 

anbefaler vi, dersom det må gjøres vedlikeholdstiltak ved eksisterende bekkelukkinger, at det vurderes 

å erstatte rør og betong-kulverter med mer fiskevennlige løsninger. Under i etterfølgende avsnitt er 

realistiske tiltak oppsummert (se også tabell 1.4).  

 

Vandringstiltak i rør 

Røret under bilveien gjør det vanskelig for fisken å vandre opp til områdene i bekken med gode 

oppvekstforhold. Det beste alternativet ville være å erstatte røret med en kulvert med naturstein i bunn, 

eller å legge røret dypere. En enklere og billigere løsning er å heve vannspeilet i kulpen under røret, slik 

at vannstanden står minst like høyt som nedre kant av røret. Dette kan enkelt gjøres ved å heve 

vannstanden i kulpen under røret ved å legge stor stein i en halvsirkel i utløpet av hølen.  

 

Reetablering av kantvegetasjon 

Det anbefales å reetablere kantvegetasjon der denne mangler, spesielt i øvre del. Dette gjøres enklest 

ved passiv gjengroing, men noen områder må kanskje gjerdes inn i startfasen for å unngå nedbeiting. 

Det er også viktig å ta vare på den eksisterende kantvegetasjonen, da tett kantvegetasjon fungerer som 

naturlig erosjonssikring langs deler av bekken, og på lang sikt bidrar til bedre habitatforhold med mer 

skjul for fisk (tabell 1.4). 
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Figur 1.5. Røret under bilveien i bekkens nedre del. Fisken vandrer sannsynligvis på siden av røret ved 

høyere vannføring (rød sirkel).  

 

Tabell 1.4. Liste over foreslåtte tiltak i bekken i Nedre Hallingstad i prioritert rekkefølge, med estimert 

kostnad, effekt på ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til vannforskriften (VF). 

Se figur 1.1 for plassering av tiltak. 

Nr. Lokalisering Tiltak 

Kostnad 

(x 1000 

kr) 

Effekt 

ungfisk 

(%) 

Effekt VF 

1. Segment 3 
Utbedre vandring i 

rør 
0-25** 5-10 Ingen 

2. Segment 1-7 
Reetablere 

kantvegetasjon 
~10* 5-20 Ingen 

*Kostnad avhenger av metode. Passiv gjengroing er gratis, men har en kostnad om det må settes opp gjerder for 

å unngå nedbeiting. 

**Kostnad avhenger av metode. Utbedres vandringen for fisk ved å øke vannspeilet kan dette trolig utføres med 

håndmakt.  
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2. BEKK VED RUNDEHAUGEN 

Bekken ved Rundehaugen renner ut Vikedalselva, 1,5 km fra utløpet til Vindafjorden (figur 2.1). 

Nedbørfeltet er 1,8 km², og har en gjennomsnittlig vannføring på 119 l/s (http://nevina.nve.no/, tabell 

2.1). Det er ingen innsjøer i nedbørfeltet. Feltet består av skog, snaufjell og dyrket mark, landbruk og 

noe spredt bebyggelse i nedre del. 

 

Bekken ved Rundehaugen har én sidebekk, uten betydning som gyte eller oppvekstområde for fisk, på 

anadrom strekning. 

 

Tabell 2.1. Vassdragsbeskrivelse for bekken ved Rundehaugen. Feltareal og middelvannføring er hentet 

fra http://nevina.nve.no/. Se figur 2.1 for kart. 

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste 

punkt (moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Bekk ved 

Rundehaugen 
1,8 767 119 592 2005 

 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Hydrologiske inngrep 

Det er ikke registrert vannuttak eller reguleringer i vassdraget. Hydrologisk status er derfor vurdert å 

være svært god. 

 

Vandringshindre og bekkelukkinger 

Omtrent 100 m fra utløpet til hovedelven i segment 3 er det et temporært vandringshinder bestående av 

et par steiner som er krevende å passere ved lav vannføring. Litt lenger opp er det en kort kulvert som 

er passerbar for fisk (figur 2.1). I segment 4, like nedstrøms bilveien, er det en terskel laget av stor stein 

(figur 2.2A). Under bilveien i segment 4 er det også en stor kulvert som er passerbar for fisk. I øvre del 

av bekken i segment 9 er det et naturlig vandringshinder bestående av to trinn mellom stein og fjell. 

Hinderet er ikke passerbart ved lav vannføring (figur 2.2B). Anadromt vandringshinder i bekken består 

av et trinn der bekken forsvinner under noen steiner (segment 11, figur 2.1). Det er vanskelig å ta sats 

foran hinderet ved lav vannføring, men trinnet er passerbart ved enkelte vannføringer. Oppstrøms trinnet 

går bekken under noen store steiner som ikke er passerbar for fisk. Videre oppover renner elven bratt 

(figur 2.2C). 

 

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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Figur 2.1. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre, elektrofiskestasjoner og 

nummererte elvesegmenter i bekken ved Rundehaugen Se tabell 2.3 for detaljer om hvert segment. 
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A) Terskel like nedstrøms kulvert 

 

B) Naturlig temporært vandringshinder 

 

 

 

 

 

Figur 2.2. A) Terskel av grov stein, like 

nedstrøms kulverten under bilveien. B) Naturlig 

temporært vandringshinder i segment 9 

bestående av stor stein og fjell. C) Anadromt 

vandringshinder i bekken. 

 

C) Anadromt vandringshinder 

 
 

Morfologiske inngrep 

Over halvparten av bankene er forbygd med grove murer og voller av stein (figur 2.1). Det er gjort 

inngrep i bunnen i form av en kunstig terskel i segment 4 (figur 2.1), og to kulverter i (segment 3 og 4).  

Bekken var tydelig utrettet i segment 3, 7 og 9. I segment 9 var ca. 33 m av bunnen plastret med stor 

stein. Kantvegetasjonen er fjernet helt eller delvis langs nesten hele strekningen (figur 2.1). Rundt 30 % 

av nedbørfeltet utgjøres av dyrket mark, plantet skog og bebyggelse. Samlet morfologisk status for 

bekken var «svært dårlig», med inngrep i bankene og kantvegetasjonen som utslagsgivende faktor 

(tabell 2.2).  

 

Under synfaringen ble det observert okerutfelling langs bankene og farget vann. Det var også et rør 

mellom segment 5 og 6 der det var stor påvirkning. Det ble likevel registrert høy tetthet av ørret i samme 

område ved elektrofiske (figur 2.6).   
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A) Høy forbygning i segment 4 og 5 

 

B) Rør i segment 5 

 
C) Manglende kantvegetasjon 

 

D) Plastring i segment 9 

 
Figur 2.3. A) Bankene er forbygd med en høy steinmur mot vest i segment 4-5. B) Rør som kommer ut 

av forbygningen i segment 5 med stor okeravrenning. C) Segment 6-7 mangler skjul fra overhengende 

kantvegetasjon på begge sider av bekken. D)Plastring i segment 9 av store, flate steiner. Merk at 

påvirkning fra okerutfelling avtar oppover elven. 

 

Tabell 2.2. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Bekken ved Rundehaugen i % av anadrom lengde, 

og samlet morfologisk status i henhold til vannforskriften (DV 2009). 

Vassdragsdel 
Lengde 

(m) 

Utretting/ 

bekkelukking 
Bunnen Bankene 

Kant- 

vegetasjon 

Nedbør- 

feltet 

Morfologisk 

status 

Bekk ved 

Rundehaugen 
592 10-40 ≤ 10 >50 >60 20-40 Svært dårlig 

 

HABITATFORHOLD 

Nesten hele strekningen er preget av avrenning fra jordbruket med mye fint materiale og tydelig 

okerutfelling og tilslamming flere steder. Habitatforholdene er vurdert å være moderate (tabell 2.3), 

med manglende kantvegetasjon som trekker habitatverdien noe ned. De verste habitatforholdene finner 

man i rennen i nedre del der substratet har høy andel finsediment, men det er også det er mest 

overhengende kantvegetasjon (figur 2.4A, tabell 2.3). Det er en god del gytegrus i bekken, men opp til 

segment 7 er det meste tilslammet (figur 2.4B). Fra segment 4 og oppover gir substratet mer skjul for 

alle livsstadier av sjøørret (se kart i figur 2.1).  
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A) Renne i segment 1 

 

B) Habitat like oppstrøms kulvert 

 
 

 

 

 

 

Figur 2.4. A) Renne nederst i bekken med dårlige habitatforhold (segment 1). B) Substrat like oppstrøms 

kulverten med mye innhold av silt, og tydelig påvirkning av okerutfelling.  

 

Tabell 2.3. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike segmenter i bekken ved 

Rundehaugen. Segmentene er avmerket i figur 2.1. 

Vassdragsdel Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

Bekk ved 

Rundehaugen 
1 Renne 2 1 3 6 Dårlig 137 

 2 Gyteområde 3 1 3 7 Moderat 145 

 3 Stryk 2 3 3 8 Moderat 394 

 4 Renne 2 1 1 4 Svært Dårlig 202 

 5 Stryk 3 3 1 7 Moderat 147 

 6 Gyteområde 3 3 1 7 Moderat 112 

 7 Stryk 3 4 1 8 Moderat 289 

 8 Stryk 3 3 1 7 Moderat 82 

 9 Stryk 3 3 1 7 Moderat 224 

 10 Gyteområde 3 4 1 8 Moderat 73 

 11 Stryk 4 3 3 10 God 200 

 Totalt  2,7 3,1 1,8 7,7 Moderat 2005 

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført på én stasjon i Bekken ved Rundehaugen (figur 2.1, vedlegg 2). Habitatkvaliteten 

ble vurdert å være «egnet» (jf. DV 2018), og det var lav vannføring og gode fiskeforhold. Se vedlegg 1 

for vanntemperatur og ledningsevne under elektrofisket. 

 

Stasjonen (20 m²) lå i et forbygd renneparti med relativt mye gytegrus, men med en god del tilslamming 

og okerutfelling. Her ble det fanget 21 ørret, hvorav syv årsyngel. Dette ga en estimert tetthet på 136,1 

ørret per 100 m², som tilsvarer svært god økologisk tilstand (DV 2018). 
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Figur 2.6. Lengdefordeling for ungfisk ørret 

fanget under elektrofiske i Bekken ved 

Rundehaugen 5. mai 2020.  

 

 

 

FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Bekken er gjennomgående påvirket av avrenning fra jordbruket, og det meste av substratet er preget av 

okerutfelling og har store mengder fin sand og silt over og innimellom grusen, særlig i bekkens nedre 

del (segment 1-5). Det ble likevel registrert høy tetthet av ungfisk i et av de verste områdene (figur 2.6). 

Det er mer enn nok gytehabitat i bekken, men det er mangel på skjul for ungfisk og gytefisk langs 

anadrom strekning. Mangel på skjulområder for ungfisk og gytefisk er sannsynligvis den største 

flaskehalsen for produksjon av sjøørret i bekken.  

 

TILTAK 

Reetablering av kantvegetasjon 

Det anbefales å reetablere kantvegetasjon der denne mangler. Dette gjøres enklest ved passiv gjengroing, 

men noen områder må kanskje gjerdes inn i startfasen for å unngå nedbeiting. Det er også viktig å ta 

vare på den eksisterende kantvegetasjonen, da tett kantvegetasjon fungerer som naturlig erosjonssikring 

langs deler av bekken, og vil på lang sikt bidrar til å bedre habitatforholdene og forekomstene av skjul 

for fisk.  

 

Fjerne eller utbedre kunstig terskel 

Terskelen like nedstrøms kulverten under bilveien bør fjernes eller utbedres for å lette fiskens 

oppvandring, og for å forbedre substratet i dette området. Oppstrøms terskelen er det oppsamlet en god 

del finsediment som vil vaskes ut hvis terskelen fjernes. Dersom man ikke ønsker å fjerne terskelen helt, 

kan man som et minimum fjerne noen av steinene på toppen slik at total høyde reduseres.  

 

Tabell 2.4. Liste over foreslåtte tiltak i bekken ved Rundehaugen i prioritert rekkefølge, med estimert 

kostnad, effekt på ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til vannforskriften (VF). 

Se figur 2.1 for plassering av tiltak. 

Nr. Lokalisering Tiltak 

Kostnad 

(x 1000 

kr) 

Effekt 

ungfisk 

(%) 

Effekt VF 

1. Segment 1-11 
Reetablere 

kantvegetasjon 
     0* 10-20 Ingen 

2. Segment 4 
Utbedre/fjerne 

terskel 
~10 5-10 Ingen 

*Kostnad avhenger av metode. Passiv gjengroing er gratis, men har en kostnad om det må settes opp gjerder for 

å unngå nedbeiting. 

 

Fjerne plastringen i segment 9 er ikke nevnt som et tiltak da plastringen er utført på en måte slik at den 

gir relativt bra med skjul.  
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3. BEKK VED HALLINGSTAD 

Bekken ved Hallingstad renner ut i Vikedalselva (figur 3.1). Nedbørfeltet er 0,8 km², og har en 

gjennomsnittlig vannføring på 40 l/s (http://nevina.nve.no/). Det er ingen innsjøer i nedbørfeltet. Feltet 

domineres av skog, fjell, en god del dyrket mark og spredt bebyggelse i nedre del. 

 

Bekken ved Hallingstad har to små sidebekker uten betydning på anadrom strekning. Befaringen ble 

avsluttet omtrent 725 m fra utløpet til hovedelven der bekken ble tørrlagt.  

 

Tabell 3.1. Vassdragsbeskrivelse for bekken i Øvre Hallingstad. Feltareal og middelvannføring er 

hentet fra http://nevina.nve.no/. Se figur 3.1 for kart. 

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste 

punkt (moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Bekk ved 

Hallingstad 
0,8 386 40 725 928 

 

 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Hydrologiske inngrep 

Det er ikke registrert vannuttak eller reguleringer i vassdraget. Hydrologisk status er derfor vurdert å 

være svært god. 

 

Vandringshindre og bekkelukkinger 

Like ved utløpet til Vikedalselva er det bratt i terrenget, og det er fire naturlige temporære hindre som 

ligger like etter hverandre nederst i segment 1 (figur 3.1). 

Figur 3.1. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre, elektrofiskestasjoner og 

nummererte elvesegmenter i bekken ved Hallingstad. Se tabell 3.3 for detaljer om hvert segment. 

 

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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Samtlige av de temporære hindrene er passerbare ved moderate og høye vannføringer. Videre oppstrøms 

er det en liten kulvert i segment 5 som også er passerbar for fisk ved de fleste vannføringer (figur 3.2A).  

 

I segment 6 er bekken lukket i et 27 m langt rør med svak helling (figur 3.2B). Det er vanskelig å ta sats 

foran det lange røret, som er passerbart ved gunstig vannføring. Omtrent 120 m oppstrøms det lange 

røret er bekken lukket i et tre meter langt rør som er passerbart for fisk (segment 9, figur 3.1 og 3.2C). 

Ca. 165 m oppstrøms det korte røret er det et temporært vandringshinder bestående av et utrast gjerde 

og ansamling av vegetasjon og søppel (figur 3D). Kartleggingen ble avsluttet i et område der bekken 

ble tørrlagt, omtrent 725 m fra utløpet til Vikedalselva (figur 3.1). 

 

A) Kulvert i segment 5 

 

B) Langt rør i segment 6 

 

C) Kort rør i segment 9 og okerutfelling 

 

D) Unaturlig temporært vandringshinder 

 
Figur 3.2. A) Kulvert i segment 5 er passerbar for anadrom fisk. B) I segment 6 er bekken lukket i et 

langt rør, som passerbart ved gunstig vannføring. C) Kort rør i segment 9 med okerutfelling fra 

sidebekken mot nordvest. Røret er passerbart for anadrom fisk. D) Temporært vandringshinder (rød 

sirkel) av gjerdestolper og ansamling av greiner og søppel.  

 

Morfologiske inngrep 

Bekken er lite forbygd og inngrep i bunnen er stort sett begrenset til bekkelukkingene (figur 3.1). 

Bekkelukkingene defineres også som utrettinger av bekkeløpet, og utover disse er nesten halvparten av 

anadrom strekning utrettet. Oppstrøms det lange røret under bilveien er kantvegetasjon fjernet langs 

nesten hele den nordvestre banken, og deler av banken mot øst. I bekkens nedre del, nedstrøms det lange 

røret, er mye av kantvegetasjonen intakt (figur 3.1). Rundt 40 % av nedbørfeltet har inngrep i form av 

dyrket mark, plantet skog, vei og bebyggelse. Samlet morfologisk status er «dårlig» med utretting av 

bekken og bekkelukking som utslagsgivende faktor (tabell 3.2).  
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Under synfaringen ble det observert okerutfelling og avrenning fra sidebekken mot nordvest ved det 

korte røret i segment 9.  

 

Tabell 3.2. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Bekken ved Hallingstad og sidebekker i % av 

anadrom lengde, og samlet morfologisk status i henhold til vannforskriften (DV 2009). 

Vassdragsdel 
Lengde 

(m) 

Utretting/ 

bekkelukking 
Bunnen Bankene 

Kant- 

vegetasjon 

Nedbør- 

feltet 

Morfologisk 

status 

Bekk ved 

Hallingstad 
725 40-70 ≤ 10 5-20 20-40 20-40 Dårlig 

 

HABITATFORHOLD 

Bekken har en høy andel gytehabitat, som er jevnt fordelt langs anadrom strekning (figur 3.4B). 

Habitatforholdene i Bekken ved Hallingstad er i gjennomsnitt vurdert å være gode, men med variasjon 

mellom ulike segmenter (tabell 3.3). Bekken har generelt godt med skjul under gressdekkede banker, 

med unntak av segment 4 og 8 (figur 3.1 og 3.4A). Røret har dårligst habitatforhold, og enkelte andre 

segmenter av bekken har redusert habitatkvalitet på grunn av manglende kantvegetasjon (tabell 3.3).  

 

A) Nedre del av Bekk ved Hallingstad 

 

B) Gyteområde i segment 4 

 

Figur 3.4. A) I nedre del er Bekken ved Hallingstad er det svært gode habitatforhold i segment 1, med 

mye overhengende kantvegetasjon og skjul under banker, stein, røtter og greiner. B) Like nedstrøms det 

lange røret er det et stort og fint gyteområde.  

 

Tabell 3.3. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike segmenter i bekken i Øvre 

Hallingstad. Segmentene er avmerket i figur 3.1. 

Vassdragsdel Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

Bekk ved  1 Stryk 4 3 4 11 Svært god 290 

Hallingstad 2 Gyteområde 3 3 2 8 Moderat 40 

 3 Renne 3 3 3 9 God 15 

 4 Gyteområde 2 3 2 7 Moderat 53 

 5 Stryk 3 3 2 8 Moderat 24 

 6 Rør 1 1 1 3 Svært dårlig 31 

 7 Gyteområde 3 3 2 8 Moderat 83 

 8 Stryk 2 4 2 8 Moderat 51 

 9 Gyteområde 3 3 2 8 Moderat 341 

 Totalt  3,1 3,0 2,6 8,7 God 928 
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UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført på to stasjoner i Bekken ved Hallingstad (figur 3.1, vedlegg 2). Habitatkvaliteten 

ble vurdert å være «velegnet» på begge stasjonene 1 (jf. DV 2018), og det var lav vannføring og gode 

fiskeforhold. Se vedlegg 1 for vanntemperatur og ledningsevne under elektrofisket. 

 

Stasjon 1 (45 m²) lå i et stryk med gode habitatforhold. Her ble det fanget ti ørret, men ingen årsyngel. 

Den største ørreten som ble fanget var i ferd med å smoltifisere. Fangsten ga en estimert tetthet på 37 

ørret per 100 m², som tilsvarer «dårlig» økologisk tilstand (DV 2018). På gyteområdet på stasjon 2 (25 

m²) ble det fanget åtte ørret, derav seks årsyngel som gav en estimert tetthet på 73 ørret per 100 m². 

Dette tilsvarer «god» økologisk tilstand (DV 2018).  

 

 
Figur 3.6. Lengdefordeling for ungfisk ørret på to stasjoner fanget under elektrofiske i Bekken ved 

Hallingstad 5. mai 2020.  

 

Samlet vurdering 

Tettheten var lav i stryket, og noe høyere i gyteområdet hvor det også ble fanget årsyngel. Fangsten av 

årsyngel på stasjon 2 oppstrøms samtlige temporære vandringshindre i nedre del, viste at sjøørret klarer 

å passere hindrene og nå opp til gyteområdene.  

 

FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Det er nok gytehabitat i bekken, og gyteområdene er godt spredt utover anadrom strekning. 

Kantvegetasjon er delvis eller helt fjernet langs store deler av strekningen oppstrøms segment 1. Det er 

flere vandringshindre i bekken som vanskeliggjør oppvandringen for fisk, men det ble likevel fanget 

ungfisk og årsyngel oppstrøms hindrene i nedre del. Det er også et langt rør under bilveien som er 

vanskelig å passere. Mangel på skjul for ungfisk og gytefisk i form av overhengende kantvegetasjon 

sammen med vandringshindre er derfor de viktigste flaskehalsene for produksjon av sjøørret i bekken.   

 

TILTAK 

Gjenåpning av bekkelukkinger og gjenslynging av utrettede strekninger ville være de beste tiltakene for 

å øke produksjonen av sjøørret i vassdraget. Gjenslynging ville også endre morfologisk status fra dårlig 

til moderat. Dette vil imidlertid være svært kostbart I det følgende er realistiske tiltak oppsummert (se 

også tabell 3.4), der gjenslynging og åpning av bekkelukkinger ikke er foreslått. Generelt anbefaler vi, 

dersom det må gjøres vedlikeholdstiltak ved eksisterende bekkelukkinger, at det vurderes å erstatte rør 

og betong-kulverter med mer fiskevennlige løsninger. Det anbefales også å fjerne greiner, søppel og 

steiner som har samlet seg foran kulverten og temporære hindre for å gjøre passering for fisk enklere.  

 

Reetablering av kantvegetasjon 

Det anbefales å reetablere kantvegetasjon der denne mangler, særlig i øvre del oppstrøms røret under 

bilveien. Dette gjøres enklest ved passiv gjengroing, men noen områder må kanskje gjerdes inn i 
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startfasen for å unngå nedbeiting. Det er også viktig å ta vare på den eksisterende kantvegetasjonen, da 

tett kantvegetasjon fungerer som naturlig erosjonssikring i nedre del, og bidrar til svært gode 

habitatforhold med mye skjul for fisk. 

 

Lette oppvandring ved utlegg av steingruppe  

Det lange røret i segment 6 er vanskelig å vandre gjennom og man bør derfor gjøre utbedringer for å 

lette fiskens oppvandring. Foran det lange røret ligger det en stor stein som i dag trolig demmer opp 

vannet litt, slik at fisken får en liten kulp å ta sats ifra ved høyere vannføring. Det kunne gjerne vært en 

dypere kulp foran røret, og dette kan utbedres ved å flytte stein fra området opp foran røret, slik at det 

blir en dypere kulp og lettere for fisken å ta vandre gjennom røret. Steinene må ikke legges slik at de 

kan fungere som vandringshinder. 

 

Vandringstiltak i det lange røret 

For å bedre oppvandringsforholdene for fisk i røret i segment 6, anbefales det å støpe terskler med spalte 

eller buner i bunn av røret. Dette vil redusere vannhastighet og øke vanndyp. Buner som stikker ut fra 

annenhver side oppover, og strekker seg over 50-70 % av rørets bredde, er sannsynligvis tilstrekkelig i 

dette tilfellet. Dersom det støpes terskler bør disse ha spalteformede utsparinger, for å unngå at fisk må 

hoppe over tersklene. Høyde og antall på buner/terskler må stå i forhold til hverandre, og formålet er å 

skape områder med dypere og roligere vann enn dagens homogene, flate stryk inni røret. Høyder på 15-

25 cm vil trolig være passe, med full åpning i midten av terskelen eller på annenhver side. 

 

Tabell 3.4. Liste over foreslåtte tiltak i Bekken ved Hallingstad i prioritert rekkefølge, med estimert 

kostnad, effekt på ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til vannforskriften (VF). 

Se figur 3.1 for plassering av tiltak. 

Nr. Lokalisering Tiltak 

Kostnad 

(x 1000 

kr) 

Effekt 

ungfisk 

(%) 

Effekt VF 

1. Segment 6 Flytting av stor stein 0 5-10 Ingen 

2. Segment 6 
Etablere buner 

m/spalte i rør 
15-25 5-10 Ingen 

3. Mellom segment 2 og 9 
Reetablere 

kantvegetasjon 
  0* 5-10 Ingen 

*Kostnad avhenger av metode. Passiv gjengroing er gratis, men har en kostnad om det må settes opp gjerder for 

å unngå nedbeiting. 
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4. BEKK VED TRÆSHAUGEN 

Bekken ved Træshaugen renner ut i Vikedalselva, omtrent 2,6 km fra utløpet til sjø (figur 4.1). 

Nedbørfeltet er 0,8 km², og har en gjennomsnittlig vannføring på 67 l/s (http://nevina.nve.no/). Det er 

ingen innsjøer i nedbørsfeltet. Feltet består av snaufjell, skog, og dyrket mark og spredt bebyggelse i 

nedre del. 

 

Bekken ved Træshaugen består av to løp, heretter referert til vestre bekkeløp (segment 1) og østre 

bekkeløp (segment 2-3) (figur 4.2). 

 

Tabell 4.1. Vassdragsbeskrivelse for bekken ved Træshaugen. Feltareal og middelvannføring er hentet 

fra http://nevina.nve.no/. Se figur 4.1 for kart. 

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste 

punkt 

(moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Bekk ved Træshaugen 0,8 811 67 184 473 

 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Hydrologiske inngrep 

Det er ikke registrert vannuttak eller reguleringer i vassdraget. Hydrologisk status er derfor vurdert å 

være svært god. 

 

Vandringshindre og bekkelukkinger 

Det er ingen bekkelukkinger på anadrom strekning i de to løpene (figur 4.1). Anadromt hinder i 

bekkeløpet mot øst ligger 133 m fra utløpet til hovedelven (figur 4.1A). I vestre løp i segment 1 blir 

bekken tørrlagt deler av strekningen (figur 4.2 og 4.1B).  

 

A) Anadromt vandringshinder 

 

B) Tørrlagt område i vestre bekk 

 
Figur 4.1. A) Anadromt vandringshinder i østre bekkeløp. B) Vestre bekk blir tørrlagt 61 m fra utløp til 

hovedelven.  

 

  

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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Figur 4.2. Oversikt over fysiske inngrep, anadromt vandringshindre, elektrofiskestasjon og nummererte 

elvesegmenter i bekken ved Træshaugen. Se tabell 4.3 for detaljer om hvert segment.  

 

Morfologiske inngrep 

Det er ingen forbygning langs bankene i bekken, og det er ikke gjort inngrep i bunnen (figur 4.2). 

Omtrent all kantvegetasjonen langs bekken er fjernet, og en liten del av nedbørfeltet utgjøres av dyrket 

mark, plantet skog og bebyggelse. Status for de fleste inngrepsparametere er «svært god», men samlet 

morfologisk status er likevel «svært dårlig» med inngrep i kantvegetasjonen som avgjørende faktor 

(tabell 4.2). Elven har tidligere vært utrettet og sannsynligvis da flyttet til det som er dagens vestre løp. 

Elven holder nå på å ta tilbake sin opprinnelige form, og dette betyr at den sannsynligvis over tid vil 

veksle mellom flere løp over elvesletten ned mot Vikedalselva. 
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Tabell 4.2. Fysiske inngrep med økologisk betydning i bekken ved Træshaugen og % av anadrom lengde, 

og samlet morfologisk status i henhold til vannforskriften (DV 2009). 

Vassdragsdel 
Lengde 

(m) 

Utretting/ 

bekkelukking 
Bunnen Bankene 

Kant- 

vegetasjon 

Nedbør- 

feltet 

Morfologisk 

status 

Bekk ved 

Træshaugen 
184 <10 0 0-5 >60 ≤ 10 Svært dårlig 

  

HABITATFORHOLD 

Habitatforholdene i bekken ved Træshaugen er i gjennomsnitt vurdert å være moderate (tabell 4.3). Det 

er mye gytesubstrat i begge bekkeløpene, men manglende kantvegetasjon trekker verdien ned (figur 

4.4A). I segment 2 er substratet dominert av finsediment.  

 

A) Substrat der bekken deles i to løp 

 

B) Dårlige habitatforhold i segment 2 

 
Figur 4.4. A) Nedre del av bekken, der de to løpene kommer sammen, det er en god del gytesubstrat i 

bekken, særlig i segment 1 B) I segment 2 er det smalt parti med dårlig substrat. Her er også 

kantvegetasjonen fjernet helt.  

 

Tabell 4.3. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike segmenter i bekken ved 

Træshaugen. Segmentene er avmerket i figur 4.1. 

Vassdragsdel Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

Bekk ved 

Træshaugen 
1 Gyteområde 3 4 1 8 Moderat 98 

 2 Gyteområde 3 1 1 5 Dårlig 74 

 3 Stryk 3 4 1 8 Moderat 69 

 Totalt  3,0 3,1 1,0 7,4 Moderat 241 

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført på én stasjon i bekken ved Træshaugen, (figur 4.1, vedlegg 2). Habitatkvaliteten 

ble vurdert å være «velegnet» på stasjonen (jf. DV 2018), og det var lav vannføring og gode fiskeforhold. 

Se vedlegg 1 for vanntemperatur og ledningsevne under elektrofisket. 

 

Stasjonen (20 m²) ligger i et gyteområde i overgangen mellom segment 1 og 2, med relativt mye 

gytehabitat. Her ble det fanget 15 ørret, hvorav fem årsyngel. Dette ga en estimert tetthet på 146 ørret 

per 100 m², som tilsvarer svært god økologisk tilstand (DV 2018). Det ble også fanget en eldre laks som 

gav en tetthet på 8 laks per 100 m2. Totalt for ørret og laks gav dette anadrom tetthet på 154 laksefisk 

per 100 m². 
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Figur 4.6. Lengdefordeling for ungfisk ørret 

og laks fanget under elektrofiske i bekken ved 

Træshaugen 5. mai 2020. 

 

 

 

 

 

FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Det er mer enn nok gytehabitat i selve bekken, manglende kantvegetasjon gjør imidlertid at det er lite 

skjul. I dag deler elven seg i to løp ca. 50 meter nedenfor vandringshinderet, dette gjør at det til tider blir 

svært lite vann i elveløpene og deler av det vestre løpet blir til tider helt tørrlagt.  

 

TILTAK 

Reetablering av kantvegetasjon 

Det anbefales å reetablere kantvegetasjon. Dette gjøres enklest ved passiv gjengroing, men noen 

områder må kanskje gjerdes inn i startfasen for å unngå nedbeiting. Tett kantvegetasjon vil fungerer som 

naturlig erosjonssikring langs bekken, og bidrar til svært gode habitatforhold med mye skjul for fisk.  

 

Lage ett bekkeløp 

Med tanke på fiskeproduksjon ville det på kort sikt, optimalt sett, vært gunstig å føre alt vannet inn i det 

vestre løpet, dette vil imidlertid hindre den naturlige utviklingen av elveløpet. 

 

Tabell 4.4. Liste over foreslåtte tiltak i bekk ved Træshaugen i prioritert rekkefølge, med estimert 

kostnad, effekt på ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til vannforskriften (VF).  

Nr. Lokalisering Tiltak 
Kostnad 

(x 1000 kr) 

Effekt ungfisk 

(%) 
Effekt VF 

1. Hele bekken 
Reetablere 

kantvegetasjon  
~10 5-20 Dårlig → God 
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5. BEKK VED ØRNES  

Bekken ved Ørnes renner ut i Vikedalselva, 2,9 km fra utløpet til sjø. Nedbørfeltet er 0,2 km², og har en 

gjennomsnittlig vannføring på 11 l/s (http://nevina.nve.no/). Det er ingen innsjøer i nedbørfeltet. Feltet 

domineres av skog og dyrket mark. Vannføringen i elven er for liten til å være egnet som gyte- og 

oppvekstområde for fisk (figur 5.1).  

 

Tabell 5.1. Vassdragsbeskrivelse for bekken i Bekken ved Ørnes. Feltareal og middelvannføring er 

hentet fra http://nevina.nve.no/.  

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste 

punkt (moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Bekk ved Ørnes  0,2 204 11 - - 

 

Figur 5.1. Nedre del av bekken var tørr bekken var tørrlagt ved befaringen den 5. mai 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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6. LYSEBEKKEN 

Lysebekken renner ut Vikedalselva, 4,6 km fra utløpet til Vindafjorden (figur 6.1). Nedbørfeltet er 1,7 

km², og har en gjennomsnittlig vannføring på 134 l/s (http://nevina.nve.no/, tabell 6.1). Det er ingen 

innsjøer i nedbørfeltet. Feltet er dominert av skog og snaufjell, men det er noe dyrket mark, landbruk og 

spredt bebyggelse i nedre del. 

 

Tabell 6.1. Vassdragsbeskrivelse for Lysebekken. Feltareal og middelvannføring er hentet fra 

http://nevina.nve.no/. Se figur 6.1 for kart. 

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste 

punkt (moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Lysebekk 1,7 791 134 1140 4089 

 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Hydrologiske inngrep 

Det er ikke registrert vannuttak eller reguleringer i vassdraget. Hydrologisk status er derfor vurdert å 

være svært god. 

 

Vandringshindre og bekkelukkinger 

Omtrent 210 m fra utløpet til hovedelven i segment 4 går elven i rør under Movegen, røret er bare 

passerbart på moderate og middels høye vannføringer. I segment 13 og 15, hhv. 750 og 880 meter opp 

i elven er det laget to små kunstige terskler som er temporære vandringshindre for fisk, den øverste av 

disse har et lite løp på siden der det er mulig for fisk å passere (figur 6.2).  

 

A) Rør under Movegen B) Kunstig temporært vandringshinder 

 

 

 

 

Figur 6.1. A) Nedenfor røret under Movegen 

ligger det en stein som gjør det krevende for fisk 

å ta fart og hoppe opp i røret. B) Kunstig 

temporært vandringshinder i segment 13 

bestående av stor stein. C) Anadromt 

vandringshinder i bekken. 

 

 

C) Anadromt vandringshinder  

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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Figur 6.2. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre, elektrofiskestasjoner og 

nummererte elvesegmenter i Lysebekken Se tabell 6.3 for detaljer om hvert segment. 
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Morfologiske inngrep 

I nedre del av elven er det gjennomført utrettinger og her er elven blitt noe kortere enn opprinnelig, ellers 

er manglende kantvegetasjon den mest omfattende inngrepstypen (figur 6.2). En relativt liten andel av 

bankene er forbygd og inngrep på bunnen finnes bare i forbindelse med røret nederst i elven og de to 

små tersklene i øvre del av elven (figur 6.2). Litt over 20 % av nedbørfeltet utgjøres av dyrket mark, 

plantet skog og bebyggelse. Samlet morfologisk status for bekken var «dårlig», med kantvegetasjonen 

som utslagsgivende faktor (tabell 6.2).  

 

Tabell 6.2. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Lysebekken i % av anadrom lengde, og samlet 

morfologisk status i henhold til vannforskriften (DV 2009). 

Vassdragsdel 
Lengde 

(m) 

Utretting/ 

bekkelukking 
Bunnen Bankene 

Kant- 

vegetasjon 

Nedbør- 

feltet 

Morfologisk 

status 

Lysebekken 1140 10-40 ≤ 10 5-20 40-60 20-40 Dårlig 

 

A) Utretting og manglende kantvegetasjon i 

segment 1 og 2 

 

B) Glissen kantvegetasjon i segment 11 

 

Figur 6.3. A) I nedre del er elven utrettet, og kantvegetasjon mangler og det er forbygninger. B) 

manglende eller glissen kantvegetasjon langs store deler av bekken.  

 

HABITATFORHOLD 

Substratet i elven er dominert av stein og småstein, men det er også en del innslag av større stein og litt 

blokk og det er relativt lite finsubstrat. Andel inngrep langs bankene er relativt begrenset, noe som gjør 

at både substrat og morfologi får relativt god score i hele elven (figur 6.4A). Det er bra med gyteområder 

i elven, og disse er godt fordelt (tabell 6.3, figur 6.1). Mangel på kantvegetasjon i nedre del trekker 

imidlertid ned og gjør at flere segmenter her kommer i moderat habitatverdi. Samlet er habitatforholdene 

vurdert til å være gode (tabell 6.3). 
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A) Stryk i segment 6 

 

B) Stryk i segment 13  

 

 

 

 

 

Figur 6.4. A) Stryk i nedre del av elven, manglende kantvegetasjon trekker verdien ned. B) Varierende 

substrat, naturlige elvebredder og relativt intakt kantvegetasjon gir gode habitatverdier i øvre del av 

elven.  

 

Tabell 6.3. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike segmenter i Lysebekken. 

Segmentene er avmerket i figur 6.2. 

Vassdragsdel Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

Lysebekken 1 Gyteareal 3 3 2 8 Moderat 113 

 2 Stryk 3 3 1 7 Moderat 384 

 3 Renne 2 2 2 6 Dårlig 74 

 4 Kulvert/rør 1 1 1 3 Svært dårlig 8 

 5 Stryk 3 3 1 7 Moderat 119 

 6 Stryk 3 4 1 8 Moderat 145 

 7 Gyteareal 3 3 2 8 Moderat 129 

 8 Stryk 3 3 2 8 Moderat 76 

 9 Stryk 4 4 2 10 God 84 

 10 Stryk 3 3 2 8 Moderat 772 

 11 Stryk 4 4 2 10 God 467 

 12 Gyteareal 3 3 2 8 Moderat 118 

 13 Stryk 4 4 2 10 God 573 

 14 Stryk 4 3 3 10 God 337 

 15 Stryk 4 3 4 11 Svært god 551 

 16 Gyteareal 3 3 3 9 God 34 

 17 Stryk 4 3 4 11 Svært god 105 

  Totalt   3,5 3,3 2,3 9,0 God 4089 

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført på to stasjoner i Lysebekken (figur 6.2, vedlegg 2). Habitatkvaliteten ble vurdert 

å være «velegnet» på begge stasjonene (jf. DV 2018), og det var lav vannføring og gode fiskeforhold. 

Se vedlegg 1 for vanntemperatur og ledningsevne under elektrofisket. 

 

Stasjon 1 (30 m²) like oppstrøms Movegen ligger i et strykparti med relativt godt substrat og god 

morfologi, men med manglende kantvegetasjon. Her ble det fanget 13 ørret, hvorav 2 årsyngel, og tre 

eldre laksunger (figur 6.5). Dette ga en estimert tetthet på 94 ungfisk per 100 m², som tilsvarer svært 

god økologisk tilstand (DV 2018). Laksen som ble fanget kan ha vandret opp fra hovedelven. 
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På stasjon 2 (45 m²), var det også relativt gode substrat- og morfologiforhold, men også her var det lite 

kantvegetasjon. Totalt ble det fanget 20 eldre ørretunger, som gir en tetthet på 74 per 100 m², noe som 

tilsvarer god økologisk tilstand (DV 2018). 

  

Figur 6.5. Lengdefordeling for ungfisk ørret og laks fanget under elektrofiske på to stasjoner i 

Lysebekken 4. mai 2020.  

 

FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Bekken har gjennomgående gode substratforhold, og variert morfologi. Det er imidlertid få standplasser 

for større fisk og manglende kantvegetasjon reduserer også forekomsten av skul for ungfisk og for 

gytefisk, og dette er de største flaskehalsene for produksjon av sjøørret i bekken, høy tetthet av ungfisk 

tilsier likevel at produksjonsforholdene er gode og at potensialet for ytterligere økning i produksjonen 

er begrenset (figur 6.5).  

 

TILTAK 

Reetablering av kantvegetasjon 

Det anbefales å reetablere kantvegetasjon der denne mangler. Dette gjøres enklest ved passiv gjengroing, 

men noen områder må kanskje gjerdes inn i startfasen for å unngå nedbeiting. Det er også viktig å ta 

vare på den eksisterende kantvegetasjonen, da tett kantvegetasjon fungerer som naturlig erosjonssikring 

langs deler av bekken, og vil på sikt bidrar bedre habitatforhold og øke forekomstene av skjul for fisk.  

 

Fjerne vandringshindre 

De to kunstige terskelen i øvre del av vassdraget bør fjernes for å lette fiskens oppvandring. Stein 

nedstrøms røret under Movegen bør fjernes. Eventuelt bør vannstanden i kulpen nedstrøms økes noe 

ved å bygge opp utløpet av terskelen, for å lette oppgangen for oppvandrende fisk.  

 

Tabell 6.4. Liste over foreslåtte tiltak i Lysebekken i prioritert rekkefølge, med estimert kostnad, effekt 

på ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til vannforskriften (VF). Se figur 6.2 

for plassering av tiltak. 

Nr. Lokalisering Tiltak 
Kostnad 

(x 1000 kr) 

Effekt 

ungfisk (%) 
Effekt VF 

1. Segment 4 Lette oppgang i rør ~10 5-10 Ingen 

2. Segment 13 og 15 Fjerne kunstige terskler  ~10 <5 Ingen 

3. Segment 1-13 Reetablere kantvegetasjon      0* 5-10 Ingen 

 

*Kostnad avhenger av metode. Passiv gjengroing er gratis, men har en kostnad om det må settes opp gjerder for 

å unngå nedbeiting. 

 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

A
n

ta
ll

 (
n
) 

 _

Fiskelengde (cm)

Stasjon 1

Ørret laks

Areal : 30 m²

0

1

2

3

4

5

6

7

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

A
n

ta
ll

 (
n
) 

 _

Fiskelengde (cm)

Stasjon 2

Ørret

Areal: 45 m2



 

Rådgivende Biologer AS 63 Rapport 3278 

7. BEKK VED ØVRE OSPEVOLL 

Bekk ved Øvre Ospevoll renner ut Vikedalselva, 4,8 km fra utløpet til Vindafjorden (figur 7.1). 

Nedbørfeltet er 4,4 km², og har en gjennomsnittlig vannføring på 261 l/s (http://nevina.nve.no/, tabell 

7.1). Det er ingen innsjøer i nedbørfeltet. Feltet er dominert av skog og dyrket mark, i tillegg er det noe 

spredt bebyggelse i nedre del. 

 

Det er to korte sideløp i øvre del på hhv. 304 m (segment 28 og 29) og 180 m (34 og 35), disse er omtalt 

sammen med resten av bekken. 

 

Tabell 7.1. Vassdragsbeskrivelse for Bekken ved Øvre Ospevoll. Feltareal og middelvannføring er 

hentet fra http://nevina.nve.no/. Se figur 7.1 for kart. 

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste 

punkt 

(moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Bekk ved Øvre 

Ospevoll 
4,4 591 261 2766 8200 

 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Hydrologiske inngrep 

Det er ikke registrert vannuttak eller reguleringer i vassdraget. Hydrologisk status er derfor vurdert å 

være svært god. 

 

Vandringshindre og bekkelukkinger 

Omtrent 220 m fra utløpet til hovedelven i segment 4 går elven i rør under Movegen, røret er 19 m langt 

(figur 7.1-A), og er greit passerbart på de aller fleste vannføringer. Lenger oppover elven finnes det 

ytterligere noen korte kulverter som alle er uproblematiske å passere for oppvandrende fisk (figur 7.2). 

I segment 23 ca. 1800 m opp i elven er det et temporært vandringshinder som ikke er passerbart på lave 

vannføringer (Figur 7.1-B). Et slikt vandringshinder er det også ca. 200 meter opp i den nederste 

sideelven (segment 29) (figur 7.3).  

 

A) Rør under Movegen  B) Temporært vandringshinder  

Figur 7.1. A) Rør under Movegen B) Naturlig temporært vandringshinder i segment 23. 

 

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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Figur 7.2. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre, elektrofiskestasjoner og 

nummererte elvesegmenter nedre del av i Bekken ved Øvre Ospevoll Se tabell 7.3 for detaljer om hvert 

segment.  
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Figur 7.3. Oversikt over fysiske inngrep, anadrome vandringshindre, elektrofiskestasjoner og 

nummererte elvesegmenter i øvre del av Bekken ved Øvre Ospevoll Se tabell 7.3 for detaljer om hvert 

segment. 
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Morfologiske inngrep 

Nedenfor Movegen ble elveløpet lagt helt om en gang mellom 1972 og 1993, elveløpet er ikke blitt 

kortere, men substrat og morfologi er betydelig endret. Også på de øverste 500 meteren er elven mest 

sannsynlig rettet ut (figur 7.2 og 7.3). Også på store deler av resten av strekningen er bankene forbygd, 

og totalt er ca. ⅔ av bankene endret. Manglende eller glissen kantvegetasjon utgjør også et betydelig 

inngrep og nesten 70 % av kantvegetasjonen er borte (figur 7.1). Det er særlig i nedre del (segment 1-

13) og i øvre del (segment 27-40 at det er mye inngrep i elven). Også nedbørfeltet er betydelig påvirket. 

Jordbruksområder utgjør ca. 40 % av arealet, og i tillegg er der betydelige areal med plante og hogstfelt. 

Samlet morfologisk status for bekken ble kategorisert som «svært dårlig», med kantvegetasjonen som 

utslagsgivende faktor, men både inngrep langs bankene og i nedbørfeltet gir «dårlig» status i henhold til 

vannforskriften (tabell 7.2).  

 

Tabell 7.2. Fysiske inngrep med økologisk betydning i «Bekken ved Øvre Ospevoll» i % av anadrom 

lengde, og samlet morfologisk status i henhold til vannforskriften (DV 2009). 

Vassdragsdel 
Lengde 

(m) 

Utretting/ 

bekkelukking 
Bunnen Bankene 

Kant- 

vegetasjon 

Nedbør- 

feltet 

Morfologisk 

status 

Bekk ved Øvre Ospevoll 2766 10-40 ≤ 10 >50 >60 40-60 Svært dårlig 

 

A) Elveløpet nedenfor Movegen i 1959 B) Elveløpet nedenfor Movegen i 2019 

C) Forbygning og manglende kantvegetasjon  A) Utretting 

Figur 7.4. A og B) Utretting og omlegging av elveløpet nedstrøms Movegen (norgeibilder.no). I nedre 

del er elven utrettet, og kantvegetasjon mangler og det er forbygninger. C) Forbygning og manglende 

kantvegetasjon i segment 10, avløpsrør med tydelig okerutfelling i høyre billedkant. D) Utretting, 

forbygning og manglende kantvegetasjon i segment 30 og 31.  

 

 

https://www.norgeibilder.no/
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HABITATFORHOLD 

Substratet i elven er dominert av småstein og stein, men det er et relativt høyt innslag av finstoff i 

sedimentene, som trekker ned verdivurderingen av substratet. Massive inngrep langs bankene til dels 

sammen med utretting og kanalisering er med på å redusere den morfologiske variasjonen. Betydelige 

inngrep i kantvegetasjonen trekker også ned habitatverdien i store dere av elven (figur 7.4). Det er bra 

med gyteområder i elven, og disse er godt fordelt, men ingen gyteområder får bedre habitatkategori enn 

moderat (tabell 7.3, figur 7.1). Samlet er habitatforholdene vurdert til å være «dårlig» (tabell 7.3). 

 

Tabell 7.3. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike segmenter i «Bekken ved 

Øvre Ospevoll». Segmentene er avmerket i figur 7.1. 

Vassdragsdel Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

Bekk ved 1 Renne 2 1 1 4 Svært dårlig 287 

Øvre Ospevoll 2 Stryk 2 1 1 4 Svært dårlig 242 

 3 Renne 1 1 1 3 Svært dårlig 158 

 4 Kulvert/rør 1 1 1 3 Svært dårlig 19 

 5 Renne 2 1 1 4 Svært dårlig 133 

 6 Gyteareal 2 4 2 8 Moderat 66 

 7 Stryk 2 3 2 7 Moderat 157 

 8 Renne 2 1 2 5 Dårlig 121 

 9 Gyteareal 2 3 1 6 Dårlig 109 

 10 Renne 2 1 2 5 Dårlig 649 

 11 Renne 2 1 1 4 Svært dårlig 689 

 12 Stryk 2 3 1 6 Dårlig 184 

 13 Renne 3 2 2 7 Moderat 1160 

 14 Renne 2 2 2 6 Dårlig 144 

 15 Gyteareal 3 3 2 8 Moderat 198 

 16 Gyteareal 1 1 2 4 Svært dårlig 173 

 17 Gyteareal 2 3 3 8 Moderat 183 

 18 Stryk 2 2 3 7 Moderat 112 

 19 Stryk 3 4 4 11 Svært god 345 

 20 Gyteareal 2 2 4 8 Moderat 86 

 21 Renne 2 2 3 7 Moderat 37 

 22 Stryk 4 3 4 11 Svært god 148 

 23 Stryk 2 2 3 7 Moderat 108 

 24 Stryk 4 1 4 9 God 142 

 25 Stryk 3 3 3 9 God 55 

 26 Stryk 3 3 4 10 God 47 

 27 Gyteareal 2 1 1 4 Svært dårlig 152 

 28 Stryk 2 3 2 7 Moderat 197 

 29 Stryk 3 3 3 9 God 525 

 30 Gyteareal 2 2 3 7 Moderat 131 

 31 Gyteareal 1 2 2 5 Dårlig 146 

 32 Stryk 2 2 2 6 Dårlig 69 

 33 Renne 1 1 2 4 Svært dårlig 120 

 34 Stryk 2 3 2 7 Moderat 200 

 35 Stryk 4 4 3 11 Svært god 88 

 36 Gyteareal 2 1 2 5 Dårlig 100 

 37 Stryk 2 1 2 5 Dårlig 252 

 38 Gyteareal 2 2 2 6 Dårlig 35 

 39 Renne 1 2 2 5 Dårlig 76 

 

 

 

 

40 Gyteareal 2 1 2 5 Dårlig 357 

  Totalt   2,3 1,9 2,1 6,3 Dårlig 8200 
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 A) Renne i segment 1 

 

B) Gyteareal i segment 9 

 

 

 

 

 

C) Gyteareal i segment 16 D) Renne i segment 39  

Figur 7.5. A) Renne nederst i elven på kanalisert og forbygd strekning uten kantvegetasjon. B) 

Gyteområde i segment 9 med forbygning, manglende kantvegetasjon og relativt mye finstoff i substratet. 

C) Fint gytesubstrat i sement 16, men forbygning mot jorde og manglende kantvegetasjon på den ene 

siden trekker ned. D) I de kanaliserte strekkene øverst er det flere korte strekk med egnet gytesubstrat, 

men en del finstoff i sedimentene, kanalisering og manglende kantvegetasjon trekker ned habitatverdien.  

 

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført på to stasjoner i Bekken ved Øvre Ospevoll (figur 7.2 og 7.3, vedlegg 2). 

Habitatkvaliteten ble vurdert å være «egnet» på begge stasjonene (jf. DV 2018), og det var lav 

vannføring og gode fiskeforhold. Se vedlegg 1 for vanntemperatur og ledningsevne under elektrofisket. 

 

Stasjon 1 (20 m²) nedstrøms Movegen ligger i rolig strykparti, med my finsubstrat i bunnen og 

forbygninger på sidene samt med manglende kantvegetasjon. Her ble det fanget 1 ørret og 9 laks. Det 

ble ikke fanget årsyngel (figur 7.6). Estimert tetthet var 83 ungfisk per 100 m², som tilsvarer svært god 

økologisk tilstand (DV 2018). Ungfisken av laks som ble fanget kan ha vandret opp fra hovedelven. Det 

ble også fanget seks niøye med lengder mellom 10 og 12 cm på stasjon 1. 

 

På stasjon 2 (50 m²), ligger på et rolig strykområde med forbygninger og lite kantvegetasjon, substratet 

er dominert av småstein, også her var det lite kantvegetasjon. Totalt ble det fanget 33 ørretunge, hvorav 

19 var årsyngel (figur 7.6). Dette gir en estimert tetthet på 142 per 100 m², noe som tilsvarer svært god 

økologisk tilstand (DV 2018).  
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Figur 7.6. Lengdefordeling for ungfisk ørret og laks fanget under elektrofiske på to stasjoner i Bekk ved 

Øvre Ospevoll 4. mai 2020.  

  

FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Bekken har gjennomgående mye finsubstart i elvebunnen. Elven er stort sett grunn og det er få 

standplasser for større fisk. Manglende kantvegetasjon reduserer også forekomsten av skjul for ungfisk 

og for gytefisk, og dette er de største flaskehalsene for produksjon av sjøørret i bekken. Det ble likevel 

registrert høy tetthet av ungfisk i områdene som ble undersøkt (figur 7.6).  

 

 

TILTAK 

Reetablering av kantvegetasjon 

Trær og busker langs bekkekanten gir skjul og skygge for fisk, tilførsel av byttedyr, filtrering av 

næringsstoffer fra dyrket mark, og naturlig erosjonssikring av breddene. Reetablering av trær og busker 

der dette mangler vil derfor bedre miljøet i bekken. Etablering av kantvegetasjon er viktigst i segment 1 

til 13 og i hovedbekken fra segment 27 og oppover figur 7.2 og 7.3. 

 

Steinutlegg 

Mye av bekken er smalnet inn som følge av forbygning, og en full restaurering måtte inkludert fjerning 

eller tilbaketrekking av forbygninger, slik at bekken ikke låses til et smalt løp. Dersom dette ikke er 

aktuelt med det første, anbefales det å forbedre habitatet med steinutlegg innenfor rammene som gis av 

dagens forbygninger. På den øverste delen av elven (segment 33-40) vil vi ikke anbefale utviding av 

bekkeløpet, dette fordi fallet og vannmengden er så liten i dette området at det er sannsynlig at en 

utviding vil gi svært grunt vann og svært lav vannfart med stor sannsynlighet for ytterligere 

sedimentering av finstoffer.  

 

Det er i hovedsak i segment 1 og 2 og fra segment 27 og oppover i hovedbekken steinutlegging er 

aktuelt. Stein med diameter 30-60 cm kan i hovedsak benyttes, men enkelte større steiner kan også 

legges ut. Det anbefales at steinene legges ut i grupper på to-tre steiner, slik at det oppstår hulrom mellom 

dem. Det kan også legges ut små røyser av stein med diameter 15-25 cm på nedsiden av steingrupper, 

for å skape mer skjul for ungfisk.  

 

Utlegging av døde trør  

Et alternativ til steinutlegg for å oppnå bedre skjulforhold for fisk er å legge ut døde trær (med greiner). 

Trærne bør festes godt og legges på langs av bekken for å hindre oppdemning. Store trær bør festes med 

wire, tau eller ved å hekte store greiner fast i trestolper som bankes ned i bakken, for å unngå at de 

fraktes nedover med flom og gjør skade på broer eller kulverter (se f.eks. Pulg mfl. 2018 for 

løsningsforslag).  
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Sedimenteringsbasseng og fjerning av finstoff 

Et aktuelt tiltak for å redusere tilførsel av finstoffer er å grave ut sedimenteringsbassenger i selve elven, 

hvor finstoff som jord og sand vil samle seg opp. Dammene må ha stort nok areal og volum til å redusere 

vannhastigheten betydelig, og det bør bygges en terskel på utløpet for å hindre utspyling. Slike dammer 

må tømmes år om annet, ved at finstoff graves ut og kjøres bort fra vassdraget. Vi foreslår at det etableres 

en eller flere slike dammer som et prøveprosjekt, eksempelvis i segment 33 og 11. Finsubstrat bør 

samtidig graves ut av elven nedstrøms dammen, ved hjelp av gravemaskin med sorteringsskuff. For å 

kunne vurdere effekten av et slikt sedimenteringsbasseng bør også det også graves ut finsedimenter fra 

et område oppstrøms sedimenteringsbassenget. 

 

Dette kan føre til fortgang i habitatforbedringen, og samtidig gjøre det lettere å evaluere effekten av 

sedimenteringsdammene. Dammene kan redusere habitatkvaliteten lokalt, men bedre kvaliteten på gyte- 

og oppvekstområdene et godt stykke nedstrøms tiltaket. Effekten bør evalueres ved målinger av skjul 

og eventuelt registreringer av gytegroper nedstrøms dammen, før og etter tiltaket.  

 

 

Tabell 7.4. Liste over foreslåtte tiltak i «Bekken ved Øvre Ospevoll» i prioritert rekkefølge, med estimert 

kostnad, effekt på ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til vannforskriften (VF). 

Se figur 7.2 og 7.3 for plassering av tiltak. 

Nr. Lokalisering Tiltak 
Kostnad 

(x 1000 kr) 

Effekt 

ungfisk (%) 
Effekt VF 

1. 
Segment 1-13, 

og 27 -40 
Reetablere kantvegetasjon  0* 10-20 

Svært 

dårlig 
→ Dårlig 

2. 
Segment 1-2, 27-

40 

Steinutlegg, klynger og store 

enkeltstein eller døde trær 
100 10-30 Ingen 

3 Segment 33 og 11  
Sedimenteringsdammer og 

fjerning av finsubstrat  
100 10-20 

Ingen 

 
*Kostnad avhenger av metode. Passiv gjengroing er gratis, men har en kostnad om det må settes opp gjerder for 

å unngå nedbeiting. 
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8. BEKK VED MOLAND  

Bekken ved Moland renner ut i Vikedalselva, 5 km fra utløpet til Vindafjorden. Nedbørfeltet er 0,2 km², 

og har en gjennomsnittlig vannføring på 11 l/s (http://nevina.nve.no/). Det er ingen innsjøer i 

nedbørfeltet. Feltet helt dominert av dyrket mark. Vannføringen i elven er for liten til å være egnet som 

gyte- og oppvekstområde for fisk (figur 8.1).  

 

Tabell 8.1. Vassdragsbeskrivelse for bekken i Bekken ved Moland. Feltareal og middelvannføring er 

hentet fra http://nevina.nve.no/.  

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste 

punkt (moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Bekk ved Moland  0,2 69 11 - - 

 

Figur 8.1. Nedre del av bekken var tilnærmet tørrlagt ved befaringen den 5. mai 2020.  

 

  

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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9. SKREDDARBEKKEN 

Skreddarbekken renner ut i Vikedalselva, 5,5 km fra utløpet til Vindafjorden. Nedbørfeltet er 2,7 km², 

med en gjennomsnittlig vannføring på 212 l/s (tabell 9.1, nevina.nve.no). Nedbørfeltet har en liten 

innsjø; Ternevatnet (0,20 km², 270 moh.). Feltet består hovedsakelig av skog og bart fjell og i nedre 

deler litt jordbruksområder.  

 

Tabell 9.1. Vassdragsbeskrivelse av Skreddarbekken. Feltareal og middelvannføring er hentet fra 

http://nevina.nve.no/. Se figur 9.1 for kart. 

Vassdragsdel Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste 

punkt (moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Skreddarbekken 2,7 683 212 100 599 

 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Hydrologiske inngrep 

Det er ikke registrert vannuttak eller reguleringer i vassdraget. Hydrologisk status er derfor vurdert å 

være svært god. 

 

Figur 9.1. Oversikt over fysiske inngrep og habitatkvalitet i Skreddarbekken. Habitatkvalitet er vist med 

farger. Se tabell 9.3 for detaljer. 

 

 

 

 

 

file://///rbserver/rb/Dokument/Rogaland/Vindafjord%20kommune/VIKEDAL/Habitatkartlegging%202019/RAPPORTERING/nevina.nve.no
http://nevina.nve.no/
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Vandringshindre og bekkelukkinger 

Bare 15 meter opp fra Vikedalselva var et parti der fisk ikke kan passeres ved lav vannføring (figur 

9.2B). Under Fjellgardsvegen går elven i en kulvert med naturlig substrat i bunnen (figur 9.2B).   

Absolutt vandringshinder er en foss ca. 100 meter opp i elven. Videre oppover blir elven svært bratt.  

 

A) Temporært vandringshinder  B) Kulvert under Fjellgardsvegen   

Figur 9.2. A) Det er vanskelig å vandre opp i Skreddarbekken. Partiet på bildet er et naturlig, temporært 

vandringshinder ved lav vannføring. B) Kulvert under Fjellgardsvegen.  

 

. 

Morfologiske inngrep 

Det er forbygning på vestsiden av elven fra Vikedalselva og opp til kulverten (figur 9.2. A). Oppstrøms 

kulverten er det forbygninger ca. 30 meter oppover på begge sider av elven (figur 9.1). To korte 

strekninger på til sammen 10 meter har glissen kantvegetasjon, utover dette er kantvegetasjonen intakt. 

Selv om det er inngrep lang store deler av elven, er forbygningene relativt grove og trekt ut fra elveløpet 

og bortsett fra området under veien fremstår elveløpet i stor grad som uberørt.  

 

I nedre og sentrale deler av nedbørfeltet er det noen jorder og beitemark, samt at det er noen plantefelt, 

men dette utgjør mindre enn 10 % av det totale feltet. Samlet morfologisk status for kartlagt del av 

Skreddarbekken er «dårlig» (tabell 9.2). 

 

Tabell 9.2. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Skreddarbekken i % av elvelengden, og samlet 

morfologisk status i henhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elv 
Lengde 

(m) 

Utretting/ 

bekkelukking 
Bunnen Bankene 

Kant- 

vegetasjon 

Nedbør- 

feltet 

Morfol. 

status 

Skreddarbekken 100 <10 <10 > 50 10-20 <10 Dårlig 
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HABITATFORHOLD 

Skreddarbekken er relativt bratt helt opp til vandringshinderet. Det er godt med skjul i substratet, og 

mye overhengende kantvegetasjon (figur 9.3). Anadrom del av bekken er derfor godt egnet som 

oppvekstområde, slik den framstod ved lav vannføring da den ble kartlagt. Der er ingen utpregede 

gyteområder, men enkelte små flekker med gytegrus gjør at noe sjøørret sannsynligvis kan gyte her. 

Anadrom del av bekken er kort og ved høy vannføring er den trolig et sammenhengende frådende 

kvitstryk. Potensialet for fiskeproduksjon er derfor beskjedent i denne sidebekken. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9.3. Anadrom del av 

Skreddarbekken er kort og stri. Det er 

gode oppvekstforhold, men begrenset med 

gytemuligheter.  

 

 

 

 

Tabell 9.3. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for Skreddarbekken. Hele anadrom 

del av bekken ble vurdert som ett segment (se figur 9.1). 

Vassdrag Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

Skreddarbekken 1 Stryk 3 3 3 9 God 65 

 2 Stryk 3 3 2 8 Moderat 282 

 3 Stryk 4 3 3 10 God 252 

 Totalt   3,4 3,0 2,5 8,9 God 599 

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Det ble utført elektrofiske nedenfor broen (figur 9.1) over et areal på totalt 50 m², det ble fanget to ørret; 

en smolt på 12,7 cm og en ørret på 7,5 cm. Dette gir en estimert tetthet på 7 per 100 m² som tilsvarer 

svært dårlig økologisk tilstand (DV 2018). 

 

FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Den anadrome strekningen er relativt bratt og bekken er stri ved høye vannføringer. Dette er naturlige 

forhold som vil begrense produksjon av fisk.  

 

TILTAK 

Det er relativt få inngrep i og langs Skreddarbekken, og det ligger fra naturens side ikke til rette for at 

bekken skal være en produktiv lokalitet for sjøørret. Vi ser her ingen tiltak som vil kunne føre til 

vesentlig bedrede forhold for produksjon av ørret. 

  

 

 

 



 

Rådgivende Biologer AS 75 Rapport 3278 

10. BEKK VED MO  

Bekken ved Mo renner ut i Vikedalselva, 5,7 km fra utløpet i Vindafjorden. Nedbørfeltet er 0,1 km², og 

har en gjennomsnittlig vannføring på 5 l/s (http://nevina.nve.no/). Det er ingen innsjøer i nedbørfeltet. 

Feltet helt dominert av dyrket mark. Vannføringen i elven er for liten til å være egnet som gyte- og 

oppvekstområde for fisk (figur 10.1).  

 

Tabell 10.1. Vassdragsbeskrivelse for bekken i Bekken ved Mo. Feltareal og middelvannføring er hentet 

fra http://nevina.nve.no/.  

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste 

punkt (moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Bekk ved Mo  0,1 70 5 - - 

 

Figur 10.1. Nedre del av bekken var tilnærmet tørrlagt ved befaringen den 5. mai 2020.  

 

  

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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11. BEKK VED ØVRABØ 

Bekken ved Øvrabø renner ut i Vikedalselva, 7,4 km fra utløpet i Vindafjorden. Nedbørfeltet er 1,4 km², 

med en gjennomsnittlig vannføring på 95 l/s (tabell 11.1, nevina.nve.no). Det er ingen innsjøer i 

nedbørfeltet. Feltet består hovedsakelig av skog, men det er også noe snaufjell i øvre del og noen 

jordbruksområder i nedre del av nedbørfeltet.  

Figur 11.1. Oversikt over fysiske inngrep og habitatkvalitet i Bekken ved Øvrabø. Habitatkvalitet er vist 

med farger. Se tabell 11.3 for detaljer. 

 

Tabell 11.1. Vassdragsbeskrivelse av Bekken ved Øvrabø. Feltareal og middelvannføring er hentet fra 

http://nevina.nve.no/. Se figur 11.1 for kart. 

Vassdragsdel Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste 

punkt (moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Bekk ved Øvrabø 1,4 604 95 382 836 

 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

Hydrologiske inngrep 

Det er ikke registrert vannuttak eller reguleringer i vassdraget. Hydrologisk status er derfor vurdert å 

være svært god. 

 

Vandringshindre og bekkelukkinger 

Det er to bekkelukkinger i form av kulverter i denne bekken. Den første er 250 meter opp fra 

Vikedalselva, og her går elven under en liten gårdsvei. Kulverten er 4 meter og har naturlig bunnsubstrat. 

Den andre ligger 80 meter lenger opp og er 8 meter lang kulvert under Fjellgardsvegen, også denne har 

naturlig bunnsubstrat. Begge kulvertene er uproblematiske å passere. Endelig vandringshinder ligger ca. 

25 meter ovenfor Fjellgardvegen, og fra her stiger elven bratt oppover.  

file://///rbserver/rb/Dokument/Rogaland/Vindafjord%20kommune/VIKEDAL/Habitatkartlegging%202019/RAPPORTERING/nevina.nve.no
http://nevina.nve.no/
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A) Kulvert under gårdvei  B) Kulvert under Fjellgardsvegen   

Figur 11.2. A) Kulverten under gårdsveien har naturlig substrat og er lett å passere B) Kulvert under 

Fjellgardsvegen er også lett passerbar.  

 

Morfologiske inngrep 

Den nederste 250 meter lange strekningen fra Vikedalselva og opp til den første kulverten er utrettet. 

Sannsynligvis har elven tidligere hatt sitt naturlig utløp i det lille elveløpet nord på figur 11.1, og det er 

beregnet at elvestrekningen er redusert med ca. 80 m (18 %). Det er forbygninger på begge sidene av 

segment 2 og kantvegetasjon mangler langs store deler av denne strekningen. Mellom de to kulvertene 

er det en 50 m lang forbygning på nordsiden av elven (figur 11.3), også på denne strekningen mangler 

mye av kantvegetasjonen (figur 11.1).  

 

I nedre del av nedbørfeltet er det noen jorder og beitemark, men dette utgjør mindre enn 20 % av det 

totale feltet. Samlet morfologisk status for kartlagt del av Bekken ved Øvrabø er «dårlig» (tabell 11.2). 

 

Tabell 11.2. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Bekken ved Øvrabø i % av elvelengden, og 

samlet morfologisk status i henhold til vannforskriften (DV 2009). 

Elv 
Lengde 

(m) 

Utretting/ 

bekkelukking 
Bunnen Bankene 

Kant- 

vegetasjon 

Nedbør- 

feltet 

Morfol. 

status 

Bekken ved 

Øvrabø 
382 40-70 <10 > 50 >60 10-20 

Svært 

dårlig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11.3. Segment 2 er utrettet, 

forbygd og mangler kantvegetasjon på 

store deler av strekningen. 

 

 

HABITATFORHOLD 

Helt nederst mot Vikedalselva er det et lite gyteområde. Deretter følger et lang strykparti med variert 
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substrat, som også gir gytemuligheter og brukbart med skjul. På den øverste strekningen er elven 

brattere. Her får elven god morfologisk score, men her er det dårlige gyteforhold. Forbygningene er stort 

sett grove og gir en god del skjul for ungfisk. Inngrepet sammen med fjernet kantvegetasjon gjør 

imidlertid at alle segmentene får «moderat» habitatstatus (figur 11.1) 

 

Tabell 11.3. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for Bekken ved Øvrabø.  

Vassdrag Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m²) 

Bekken ved  1 Gyteareal 1 4 2 7 Moderat 32 

Øvrabø 2 Stryk 2 4 2 8 Moderat 483 

 3 Stryk 4 3 1 8 Moderat 321 

 Totalt   2,7 3,6 1,6 8,0 Moderat 836 

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført på én stasjon i Bekken ved Øvrabø, (figur 11.1, vedlegg 2). Habitatkvaliteten ble 

vurdert å være «velegnet» på stasjonen (jf. DV 2018), og det var lav vannføring og gode fiskeforhold. 

Se vedlegg 1 for vanntemperatur og ledningsevne under elektrofisket. 

 

 

 

 

 

 

Figur 11.3. Lengdefordeling for ungfisk ørret og laks 

fanget under elektrofiske i Bekken ved Øvrabø 5. mai 

2020.  

 

 

 

 

 

Stasjonen (20 m²) ligger nederst i bekken. Her ble det fanget 17 ørret, ingen var klekt i 2020. Dette ga 

en estimert tetthet på 154 ørret per 100 m², som tilsvarer svært god økologisk tilstand (DV 2018). Det 

ble også fanget en eldre laks som gav en tetthet på 8 laks per 100 m2. Totalt for ørret og laks gav dette 

tetthet på 163 anadrome laksefisk per 100 m². 

 

FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Elven mangler skjul i form av kantvegetasjon, ellers har elven et substrat som gir høy produksjon av 

fisk. Elven er kanalisert og trolig smalnet inn, noe som gjør at vanndekt areal er mindre en opprinnelig 

og dette er den største begrensingen for produksjon av sjøørret i denne sidebekken. 

 

 

TILTAK 

Det beste tiltaket vil være å gjenåpne det gamle elveløpet for å øke produksjonsarealet for sjøørret. 

Tiltaket er imidlertid relativt kostbart og vil også komme i konflikt med jordbruksaktiviteten langs elven. 

Det totale arealet i elven er også relativt beskjedent, noe som gjør at den totale smoltproduksjonen vil 

være lav. Selv om tiltaket vil gi en relativt stor gevinst for denne sidebekken isolert sett, vil det absolutte 

antall smolt være svært begrenset. Gjengroing av kantvegetasjon er også et aktuelt tiltak, men vil gi 

relativt liten effekt for fisk.  

Tabell 11.4. Liste over foreslåtte tiltak i Bekken ved Øvrabø i prioritert rekkefølge, med estimert 

kostnad, effekt på ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til vannforskriften (VF).  
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Nr. Lokalisering Tiltak 

Kostnad 

(x 1000 

kr) 

Effekt 

ungfisk 

(%) 

Effekt VF 

1. Segment 1-22 
Reetablere gammelt 

elveløp 
100 20-30 Ingen 

2. Segment 1-3 
Reetablere 

kantvegetasjon 
     0* <5 Ingen 

*Kostnad avhenger av metode. Passiv gjengroing er gratis, men har en kostnad om det må settes opp gjerder for 

å unngå nedbeiting. 
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12. BEKK VED SOLHEIM  

Bekken ved Solheim renner ut i Vikedalselva, 7,9 km fra utløpet til Vindafjorden. Nedbørfeltet er mindre 

enn 0,1 km², og har en gjennomsnittlig vannføring på under 5 l/s (http://nevina.nve.no/). Det er ingen 

innsjøer i nedbørfeltet. Feltet helt dominert av dyrket mark. Vannføringen i elven er for liten til å være 

egnet som gyte- og oppvekstområde for fisk (figur 12.1).  

 

Tabell 12.1. Vassdragsbeskrivelse for bekken i Bekken ved Solheim. Feltareal og middelvannføring er 

hentet fra http://nevina.nve.no/.  

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste 

punkt (moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Bekk ved Solheim  0,1 100 <5 - - 

 

Figur 12.1. Nedre del av bekken er gravd ut som et slags rensebasseng og er mer eller mindre helt 

gjengrodd, her fra befaringen den 4. mai 2020.  

 

 

  

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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13. BEKK VED MOTORBANE  

Bekken ved Motorbane renner ut i Vikedalselva, 8,6 km fra utløpet til Vindafjorden. Nedbørfeltet er ca. 

0,1 km², og har en gjennomsnittlig vannføring på ca. 5 l/s (http://nevina.nve.no/). Det er ingen innsjøer 

i nedbørfeltet. Feltet helt dominert av motorbanen, men her er også en del dyrket mark og litt skog. 

Vannføringen i elven er for liten til å være egnet som gyte- og oppvekstområde for fisk (figur 13.1).  

 

Tabell 13.1. Vassdragsbeskrivelse for bekken i Bekken ved Motorbane. Feltareal og middelvannføring 

er hentet fra http://nevina.nve.no/.  

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste 

punkt (moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Bekk ved 

Motorbane  
0,1 100 5 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13.1. Nedre del 

av bekken har tydelig 

okerutfelling, her fra 

befaringen den 4. mai 

2020.  
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VEDLEGG 

Vedlegg 1. Stasjoner for elektrofiske sidebekkene til Vikedalselva i Vindafjord kommune i mai 2020. Dato, areal, vanntemperatur, ledningsevne og fysisk 

beskrivelse av overfisket område er oppgitt for hver stasjon. Se vedlegg 2 for bilder av stasjonene. 

Elv, 

nr. 
Elv, navn Stasjon Dato 

Areal 

(m²) 

Temp. 

(°C) 

Led.evne 

(µS/cm) 
Beskrivelse 

1 
Bekk i Nedre 

Hallingstad 
1 05.05.2020 140 - - Rolig stryk. Grus og sand. 0-20 cm dyp.  

2 Bekk ved Rundehaug 1 05.05.2020 30 8,9 - Grunnområde. Stein, småstein, grus. 

3 Bekk ved Hallingstad 1 05.05.2020 45 5,1 - Stryk og kulp. Stor stein med grus og småstein mellom. 

4 
Bekk ved Øvre 

Hallingstad 
1 05.05.2020 25 5,1 - Gyteområde. Grus . 

6 Lysebekken 1 04.05.2020 30 7,1 33,6 Grunnområde/stryk. Stein og småstein. 

6 Lysebekken 2 04.05.2020 45 6,6 30,0 Grunnområde/gyteområde. Stein og småstein. 

7 
Bekken ved Øvre 

Ospevoll 
1 04.05.2020 20 9,1 75 

Rolig stryk, forbygd ingen kantvegetasjon og mye 

finsedimenter 

7 
Bekken ved Øvre 

Ospevoll 
2 04.05.2020 30 8,3 - 

Rolig stryk, substratet er dominert av småstein, 

forbygd.. 

9 Skreddarbekken 1 05.05.2020 50 4,1 32 Stein, relativt stritt stryk 

11 Bekk ved Øvrabø 1 05.05.2020 20 4,1 37 Gyteområde og stryk med variert substrat 
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Vedlegg 2. Stasjoner for elektrofiske i vassdragene i Vindafjord kommune høsten 2019 og våren 2020. 

Stasjonsplassering er vist på kart i kapittel for hvert enkelt vassdrag. 

Bekk i Nedre Hallingstad 

 

       
Bekk ved Rundehaug 

                                                                

           
Bekk ved Hallingstad 

Stasjon 1                                                                       Stasjon 2 

          
 

 

 

 

 

 

 

Bekk ved Øvre Hallingstad  
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Lysebekken  

Stasjon 1                                                                       Stasjon 2 

           
 

Bekken ved Øvre Ospevoll  
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Skreddarbekken 

           
 

 

Bekk vede Øvrabø 
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