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FORORD 

 

Rådgivende Biologer AS gjennomførte den 06.05.2021 en habitatvurdering og ungfiskundersøkelse i 

Mundalselvi i Sogndal kommune i Vestland. Undersøkelsene ble utført på oppdrag fra Bystøl AS.  

 

Formålet med undersøkelsene var å vurdere muligheter for biotopjusterende tiltak i den øvre delen av 

elven, der det er planlagt å fraføre vann. Det ble også gjennomført elektrofiske ovenfor det planlagte 

avløpet fra kraftstasjonen for å finne ut om bestanden av ørret i denne delen av elven var stasjonær eller 

anadrom. I tillegg ble det gjennomført en grov kartlegging av gyteareal og gytemuligheter i den øvre 

delen av elven.  

 

Feltarbeidet ble utført av Sigmund Skår og Magnus Andrè Hulbak begge Rådgivende Biologer AS, kart 

er laget av Sigmund Skår. Vi takker Bystøl AS for oppdraget og grunneiger Aamund Mundal for 

informasjon om elven. 

 

 

Bergen, 25. mai 2021 
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SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER 

Sægrov, H., Skår, S. & Hulbak, M.A. 2021. Ungfisk og habitatvurdering, Mundalselvi, 2021. 

Rådgivende Biologer AS, rapport 3406, 15 sider, ISBN 978-82-8308-832-8. 

 

 

Mundalselvi har utløp i Fjærlandsfjorden i Sogndal Kommune. Nedbørsfeltet er på 27,6 km2, og 

middelvannføring ved utløpet til sjø er beregnet til 2,45 m3/s. 

 

Fra utløp til sjø kan anadrom fisk vandre om lag 4,6 km oppover elven, øvre deler av elven er stri og til 

tider bratt, men ved gunstige vannføringsforhold kan anadrom fisk vandre forbi flere temporære 

vandringshinder.  

 

Det foreligger ikke fangststatistikk for vassdraget og ifølge lakseregisteret er det heller ikke åpnet for 

sjøørretfiske i elven.  

 

Rådgivende Biologer AS gjennomførte fiskebiologiske undersøkelser i vassdraget i mai 2021 på 

oppdrag fra Bystøl AS. Undersøkelsene omfattet fiskeundersøkelser, samt en vurdering av eventuelle 

produksjonsforbedrende tiltak. Det ble også gjennomført en grov kartlegging av tilgjengelig gytegrus 

og gytehabitat i elvens øvre deler.  

 

Undersøkelsene i 2021 

Tettheten av ørret var langt høyere på de to stasjonene i de øvre delene av elven enn på de to stasjonene 

i de nedre delene, med hhv. 31 og 5 ørret i gjennomsnitt per 100 m². Ørreten i øvre del var stasjonær 

siden flere av de eldste hunn- og hannfiskene var kjønnsmodne og hadde gytt forgående høst uten å ha 

vært ute i sjøen. Det var heller ikke tegn til smoltifisering blant fiskene fanget i øvre del. I nedre del av 

elven viste derimot tre av syv fangede fisk en viss grad av smoltifisering, her ble det heller ikke fanget 

kjønnsmoden fisk. Ved undersøkelser i 2018 var det også svært lave tettheter av ørretunger i nedre del 

av elva, mens tettheten var betydelig høyere i 2013. Resultatene fra disse undersøkelsene indikerer 

samlet at det har vært rekrutteringssvikt for anadrom ørret i vassdraget de siste 5 - 6 årene. Den relativt 

gode tettheten av flere årsklasser av stasjonær i øvre del tilsier at rekrutteringssvikten i nedre del 

vanskelig kan forklares med fysisk/kjemiske forhold i elven.  

 

Kartleggingen i de øvre delene av elven viste at elven naturlig har bra med terskler og kulper, det er 

også relativt bra med gytegrus og gyteareal i kulpene, men det var ikke mye tilgjengelig gyteareal utenfor 

kulpene. Ovenfor høydekote 115 blir elven mer og mer stri, og flere temporære vandringshindre ble 

lokalisert, disse kan trolig forseres under svært gunstige forhold, dvs. ved moderat til høy vannføring.  

 

Det er ikke foreslått biotopjusterende tiltak, siden det er vanskelig å se for seg tiltak som vil bedre 

forholdene for ørret i de øvre delene av elven, selv etter fraføring av vann. Terskler og kulper er allerede 

naturlig etablert i elven, og gytegrusen blir naturlig avsatt i kulpene når masser er i bevegelse ved høye 

vannføringer/flommer. Ovenfor høydekote 150 blir produksjonsgrunnlaget også svært redusert, da elven 

her består av stryk, lite standplasser og svært lite gytemuligheter.  
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VASSDRAGSBESKRIVELSE 

NEDBØRFELT OG ANADROM STREKNING 

Mundalselvi (vassdrag-nr. 078.3Z) har utløp i Fjærlandsfjorden i Sogndal Kommune. Nedbørsfeltet er 

på 27,6 km2, og strekker seg opp til 1553 moh. Middelvannføring ved utløpet til sjø er beregnet til 2,45 

m3/s (nve-atlas). Det er ingen større innsjøer i nedbørsfeltet, men deler av Jostedalsfonni og 

Jostedalsbreen ligger i elvens nedbørsfelt.  

  

Fra utløp til sjø kan anadrom fisk vandre om lag 4,6 km oppover elven, øvre deler av elven er stri og til 

tider bratt, men ved gunstige vannføringsforhold kan anadrom fisk trolig vandre forbi flere temporære 

vandringshinder. 

 

Det er ikke en bestand av laks i Mundalselvi, men det finnes både stasjonær og anadrom ørret i elven.  

 

 

FANGSTSTATISTIKK 

Det foreligger ikke fangststatistikk for Mundalselvi.  
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Figur 1. Anadrom strekning i Mundalselvi. Kartet viser stasjoner som ble elektrofisket 6. mai 2021, 

sluttpunkt for kartleggingen og utsnitt av kartlagt område.  
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METODER 

UNGFISKTELLING 

Ungfisktellinger ble utført med elektrisk fiskeapparat den 6. mai 2021. Til sammen ble 4 stasjoner 

undersøkt; fordelt med to stasjoner langt oppe i elven og to stasjoner langt nede i elven (figur 2). Alle 

stasjonene ble fisket en gang, og totalt ble det fisket på 444 m². Vanntemperaturen varierte fra 5,3 til 

6,8°C, vannføringen i elven var lav da undersøkelsene ble utført.  

 

All fanget fisk ble avlivet og senere lengdemålt og veid og utvikling av smoltkarakterer ble vurdert. 

Aldersbestemmelse ble gjort ved analyse av otolitter (øresteiner) og skjell. Kjønn og kjønnsmodning ble 

bestemt for å kunne vurdere bestandstype (stasjonær vs. anadrom).  

 

Tetthet av hver enkelt årsklasse og samlet ble beregnet ut fra en antatt fangbarhet på 0,40 for årsyngel 

(0+) og 0,60 for eldre fisk (etter Forseth & Harby 2013) (tabell 1).  

 

Stasjon 0 

 

Stasjon 1 

 

Stasjon 2 

 

Stasjon 3 

 
 

Figur 2. Stasjoner for elektrofiske i Mundalselvi (st. 0-3) den 6. mai 2021. Se stasjonskart i figur 1. 
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GROVKARTLEGGING AV ELV OG GYTESUBSTRAT  

Den øvre delen av anadrom elvestrekning i Mundalselvi ble undersøkt den 6. mai 2021. Vannstanden i 

elven var lav, noe som gjorde at forholdene for synfaring var gunstige. Elvens karakter i øvre del er 

preget av mye stor stein og blokk, stryk, naturlige terskler og kulper (figur 3). På brekkene og i kulpene 

ble det observert bra med gytegrus, som var dekket av vann også ved lav vannføring. 

 

 

Figur 3. Stryk og grovt substrat i øvre del av kartlagt elvestrekning.  
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UNGFISK 

TETTHET 

Ørret 

Det ble totalt fanget 48 ørret i Mundalselvi på de fire stasjonene. På de to stasjonene i øvre del av elven 

var gjennomsnittlig tetthet 31 ørret per 100 m², og dermed seks ganger høyere enn i nedre del der 

tettheten var meget lav med i snitt bare 5 per 100 m² (figur 4, vedlegg 1).  

Tettheten av årsyngel var meget lav på alle stasjonene, men dette kan ha metodiske årsaker fordi 

fangbarheten erfaringsmessig kan være lav for de minste fiskene på denne årstiden. Samlet sett var 2+ 

den mest tallrike årsklassen, disse var gytte som egg høsten 2017 og kom opp fra gytegropene som yngel 

våren 2018. I øvre del av elva var det også bra tetthet av 1+ og 4+, de siste var gytte som egg høsten 

2015. Det ble fanget 6+ ørret, men ingen 5+, og det var lav tetthet av 3+ (figur 4).       

 

Figur 4. Beregnet tetthet (/100 m2) av de ulike aldersgruppene av ørret på elektrofiskestasjon 0 - 3 i 

Mundalselvi etter elektrofiske den 6. mai 2021. Merk at fisk med alder 0+ er nær 1 år gamle, 0+ er nær 

2 år osv.   

 

LENGDEFORDELING 

Lengdefordelingen (figur 5) i Mundalselvi viser at årsyngel av ørret var fra 49-60 mm (54 mm i 

gjennomsnitt). Aldersbestemte ettåringer hadde lengder mellom 78-129 mm, med et snitt på 100 mm. 

Toåringer varierte fra 112-148 mm, med et snitt på 127 mm. Treåringer fra 148-153 mm (151 i snitt) og 

fireåringer varierte fra 138-178 mm med en gjennomsnittslengde på 158 mm (vedlegg 1).  

 

0 1 2 3
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Nedre Øvre

Aure - 2021

0+

1+

3+

2+

+

6+



 

Rådgivende Biologer AS 9 Rapport 3406 

 

Figur 5. Lengdefordeling for ørret som ble fanget ved elektrofiske på tre stasjoner i Mundalselvi 6.mai 

2021.  

 

KJØNNSMODNING OG BESTANDSTYPE  

 

Under oppgjøring av fisken fra Mundalselvi viste det seg at fisken fra de to øverste stasjonene (st. 2-3) 

var stasjonær ørret. Eldre hunnfisker fra øvre del var hadde gytt foregående høst, det samme hadde en 

del av hannfiskene (figur 6). Det var heller ikke tegn til smoltifisering blant fiskene fra denne delen av 

elven. Fra stasjon 1 i nedre del av elva viste tre av de syv fangede fiskene tydelige tegn på smoltifisering. 

Konklusjonen fra ungfiskundersøkelsen er at det med stor sannsynlighet er stasjonær ørret som 

dominerer de øvre delene av elven, og at andelen anadrom ørret i denne delen av elven er lav, eller at 

det bare er stasjonær fisk.  
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Figur 6. Hunnfisk fra elektrofiskestasjon 2. Denne hunnen hadde gytt høsten 2020, og det ble funnet to 

gjenværende egg i bukhulen til fisken.  

Det er tidligere gjennomført to ungfiskundersøkelser i Mundalselvi, i hvv. 2013 (Lien Langmo mfl. 

2013) og i 2018 (Gabrielsen mfl. 2018). Elektrofiskestasjonene var ikke helt de samme ved disse 

undersøkelsene, men flest stasjoner var plassert i nedre del av elven, spesielt i 2018.   

 

Ved den nederste stasjonen i Mundalselvi (stasjon 0 i 2021) var det en tydelig reduksjon i tetthet av 

ørretunger fra 2013 til 2021. I 2013 ble tettheten estimert til 24 individ per 100 m2, i 2018 var tettheten 

på 3 individ og i 2021 ble det ikke fanget fisk på denne stasjonen. I 2013 og 2018 ble det fisket om 

høsten, og fangbarheten for 0+ var trolig høyere enn i 2021 da det ble fisket om våren, men tidspunkt 

for fiske kan ikke forklare fraværet av eldre ørretunger i 2021. Samlet sett var det tilnærmet 

sammenfallende resultat fra undersøkelsene i nedre del av elva i 2018 og 2021, og samlet omfatter disse 

undersøkelsene ungfiskårsklassene fra perioden 2016 til 2020, og gyteårene fra 2015 til 2019. Årsaken 

eller årsakene til den svake rekrutteringen i denne perioden er ikke kjent.  

 

Elektrofiskestasjon 2 i 2021 var plassert nær ved stasjon 4 i 2013. I 2021 var tettheten på 40 ørret per 

100 m2, i 2013 var tettheten lavere med 17 ørret per 100 m2.  

 

Den relativt høye tettheten av flere årsklasser av stasjonær ørret i øvre del av elva i 2021 tilsier at de 

lave tetthetene av anadrom ørret i nedre del ikke kan forklares med forhold i elva. Dette indikerer at 

årsaken til rekrutteringssvikt i nedre del skyldes få eller fravær av gytefisk, noe som i så fall trolig 

skyldes meget høy dødelighet i sjøfasen over lengre tid. 
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HABITATVURDERING 

Det ble 6. mai 2021 gjennomført en synfaring i de øvre delene av Mundalselvi, fra like nedenfor planlagt 

kraftstasjon ved høydekote 115 til høydekote 170. Synfaringen ble gjennomført for å få et inntrykk av 

elvens karakter, og for å se etter områder som kunne være egnet for biotopjusterende tiltak for fisk. 

Biotopjusterende tiltak kan for eksempel terskler eller forhøyninger for å heve vannstanden i kulper, 

legge ut større steiner for å bedre skjulverdien for ungfisk, eller gytegrus for å bedre gytemulighetene. 

 

De øvre delene av Mundalselvi er preget av mye stor stein, stryk, naturlige terskler og kulper (figur 8a). 

På brekkene og i kulpene ble det observert en del gytegrus, som var dekket av vann også ved lav 

vannføring (figur 8b). Ovenfor den planlagte kraftstasjonen blir elven raskt stri, det er både naturlig 

terskler og kulper, men også temporære vandringshinder (figur 7, figur 8c). Disse varierer fra krevende 

til svært krevende å forsere for ørret, men ved gunstige forhold dvs. moderat til høy vannføring kan det 

trolig gå. Kartleggingen ble ikke avsluttet ved et absolutt vandringshinder, men etter en vurdering ble 

det konkludert med at produksjonsgrunnlaget for fisk ovenfor avsluttende punkt var svært lavt. 

 

Det blir ikke foreslått biotopjusterende tiltak i øvre deler av Mundalselvi. I elven er det bra med naturlige 

terskler og kulper, som trolig vil bidra til standplasser for ørret, selv ved minstevannføring. I de naturlige 

kulpene blir gytegrus naturlig tilført og avsatt, et eventuelt utlegg av gytegrus vil trolig være bortkastet, 

da elven vil føre denne med seg ved flom. Etablering av terskler i elven er vurdert å ikke være nødvendig, 

da disse allerede er naturlig etablert.  

 

Hvis det i ettertid av byggingen viser seg at den lave vannføringen blir problematisk for ørret, kan det 

være aktuelt å etablere terskler, eller grave kulpene noe dypere for å sikre at standplasser ikke tørker ut. 

Det kan også være aktuelt å tette elvebunnen i nedre del av terskelhøler for å opprettholde vannstanden 

i de tørreste periodene. Dette vil først være aktuelt etter at kraftverket har vært i drift en periode, for å 

kunne se effektene av det endrede vannføringsregimet.  
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Figur 7. Kartlagt område i øvre del av Mundalselvi, kartet inneholder informasjon om gytepotensiale 

og gyteareal, temporære vandringshindre og informasjon om naturlige terskler og kulper. Se figur 1 for 

lokalisering i stort kart.  
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Figur 8A-C. A) Naturlige terskler og kulper i 

Mundalselvi. B) Gytesubstrat i en av kulpene, 

bildet er tatt under vann. C) Krevende temporært 

vandringshinder ved høydekote 170 i 

Mundalselvi.  
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VEDLEGG 

Vedlegg 1. Vedleggstabell A med oversikt over tetthet og lengde for ørret i Mundalselvi i Fjærland 6. 

mai 2021.  

 

VEDLEGGSTABELL A. Ørret i Mundalselvi, 06.05.2021. Fangst per omgang og estimat for tetthet 

(antall per 100 m²), lengde (mm) med standardavvik (SD), maks- og minimumslengder for hver 

aldersgruppe på hver stasjon og samlet for alle stasjoner. Merk: Samlet estimat er snitt av estimatene 

på hver enkelt stasjon. 

 

Stasjon/ Alder /  Fangst, antall    Tetthet  Lengde (mm)     

Areal gruppe 1. omg. 
2. 

omg. 

3. 

omg. 
Sum (ant/100 m²) Gj. snitt SD Min Max 

0 0 0   0 0,0     

84 m² 1 0   0 0,0     

  2 0   0 0,0     

  Sum 0   0 0,0     

  >0+ 0   0         0,0     

  Presmolt 0   0         0,0     

1 0 2 
  

2 3,8 57 4 54 60 

132 m² 1 1 
  

1 1,3 129 - 129 129 

 2 3   3 3,8 130 13 116 142 

  3 1   1 1,3 153 - 153 153 

  Sum 7 
  

7 10,1 112 40 54 153 

  >0+ 5 
  

5 6,3 
    

2 1 8 
  

8 12,7 100 14 78 118 

105 m² 2 11 
  

11 17,5 126 10 112 148 

  4 5 
  

5 7,9 154 10 138 165 

  6 1 
  

1 1,6 213 - 213 213 

 Sum 25   25 39,7 127 29 78 213 

  >0+ 25 
  

25 39,7 
    

3 0 1 
  

1 2,0 49 - 49 49 

122,5 1 2 
  

2 2,7 90 5 86 93 

 2 8   8 10,9 127 9 118 144 

 3 2   2 2,7 151 4 148 153 

 
4 3 

  
3 4,1 165 13 153 178 

  Sum 16 
  

16 22,4 128 32 49 178 

  >0+ 15 
  

15 20,4 
    

Totalt 
0 3   3 1,9 54 6 49 60 

443,5 m² 
1 11   11 5,6 100 16 78 129 

 
2 22   22 10,7 127 9 112 148 

 
3 3   3 1,3 151 3 148 153 

 
4 8   8 4,0 158 12 138 178 

 
6 1   1 0,5 213 - 213 213 

 
Sum 48   48 24,1 125 31 49 213 

 
>0+ 45   45 22,1     

           

 


