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FORORD 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Vestland fylkeskommune kartlagt sjøørrethabitat i 21 

vassdrag i Vestland fylke, fem i Stord kommune, fire i Fitjar kommune, to i Ullensvang kommune, åtte 

i Kvam kommune, og to i Alver kommune. Flaskehalser for produksjon av ungfisk ble vurdert, og 

vandringshindre og fysiske inngrep ble beskrevet, kategorisert og kartfestet. Undersøkelsene omfattet 

også ungfiskundersøkelser ved elektrofiske, og bunndyrundersøkelser i 12 av vassdragene. Det er 

foreslått tiltak i prioritert rekkefølge for hvert enkelt vassdrag. Formålet med tiltakene er i første rekke 

å øke produksjonen av sjøørret, men også å forbedre vassdragenes status i henhold til vannforskriften. 

 

Følgende vassdrag ble undersøkt: Valvatnavågelva, Bekk ut i Grunnavågen, Bekk ut i Sævarhaugsvika, 

Petarteigelva, Tinnselva, Bekk fra Søretjørna, Kjærelva (Storavatnet), Fitjarelva, Bekk ut i Levågpollen, 

Bekk fra Renndalen, Bekk ved Svåsand, Vikelva, Fosslielva, Ondalselva, Kyrkjeelva, Bekk ut i Osen, 

Børsheimselva, Bekk ut i Nesvika, Bekk fra Nesvatnet, Fiskesetelva og Storelva (Natås). 

 

Undersøkelsene ble utført i perioden 7. september 2021 til 16. september 2021 av Magnus André 

Hulbak, Thomas Furseth og Christian Irgens. Kart er laget av Sigmund Skår og Magnus André Hulbak. 

 

Rådgivende Biologer AS takker Vestland fylkeskommune ved Kari Bjørndal for oppdraget, samt Thor 

Oddvar Havn og grunneiere for informasjon om de undersøkte vassdragene. 

Bergen, 19. mai 2022 
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SAMMENSTILLING AV RESULTATENE 

Hulbak, M.A., B.A. Hellen, C. Irgens, T. T. Furset, S. Skår 2022. Habitatkartlegging og forslag til 

tiltak i 21 sjøørretvassdrag i Vestland fylke i 2021. Rådgivende Biologer AS, rapport 3662, 295 

sider, ISBN 978-82-8308-924-0. 

 

 

DE KARTLAGTE VASSDRAGENE 

21 vassdrag i Vestland fylke, hhv. 5 i Stord kommune, 4 i Fitjar kommune, 2 i Ullensvang kommune, 8 

i Kvam kommune og 2 i Alver kommune ble undersøkt høsten 2021 (figur 1). I hvert vassdrag ble det 

registrert habitatkvalitet for sjøørret, hydrologiske- og morfologiske inngrep, og ungfisktettheten ble 

estimert ved elektrofiske. Det ble i tillegg gjennomført bunndyrundersøkelser på totalt 25 stasjoner i 12 

ulike vassdrag. Lengden på kartlagt anadrom strekning i enkeltvassdrag varierte fra 20 m til 15,6 km, 

og totalt ble ca. 42 km bekkestrekning kartlagt, inkludert sidebekker (tabell 1). Nedbørfeltene til de 

undersøkte vassdragene varierer i størrelse fra 0,3 til 46,6 km². 

Tabell 1. Beskrivelse av de undersøkte vassdragene. Anadrom strekning og areal gjelder 

bekkestrekninger som laks eller sjøørret kan vandre opp i fra sjøen, inkludert sidebekker, men ekskludert 

innsjøer, i dagens situasjon. I tillegg er opprinnelig anadrom lengde, uten eventuelle kunstige 

vandringshindre, oppgitt. 

Nr. Vassdrag Kommune 
Nedbørfelt 

(km2) 

Anadrom 

lengde (km) 

Opprinnelig 

anadrom 

lengde (km) 

Anadromt 

bekkeareal 

(m2) 

1 Valvatnavågelva Stord 3,6 1,4 2,0 2780 
2 Bekk ut i Grunnavågen Stord 0,3 0,3 0,3 406 

3 Bekk ut i Sævarhaugsvika Stord 0,5 0,7 0,8 961 
4 Petarteigelva Stord 3,0 0,8 1,3 1997 

5 Tinnselva Stord/Fitjar 11,8 0,2 0,2 1278 

6 Bekk fra Søretjørna Fitjar 3,1 0,8 1,7 2386 
7 Kjærelva Fitjar 46,6 0,1 0,1 686 

8 Fitjarelva Fitjar 11,8 4,5 4,5 17858 
9 Bekk ut i Levågpollen Fitjar 2,0 0,2 0,4 271 

10 Bekk fra Renndalen Ullensvang 1,5 0,1 0,1 287 
11 Bekk ved Svåsand Ullensvang 2,1 1,2 1,2 3804 

12 Vikelva Kvam 8,7 0,4 0,4 3430 

13 Fosslielva Kvam 2,8 0,0 0,0 65 
14 Ondalselva Kvam 2,4 0,0 0,0 334 

15 Kyrkjeelva Kvam 1,3 0,8 0,8 2700 
16 Bekk ut i Osen Kvam 2,7 0,6 0,6 2194 

17 Børsheimselva Kvam 3,5 0,6 0,6 2926 

18 Bekk ut i Nesvika Kvam 1,6 0,2 0,2 590 
19 Bekk fra Nesvatnet Kvam 0,6 1,0 1,0 2805 

20 Fiskesetelva Alver 11,4 9,1 10,1 28797 
21 Storelva Alver 12,0 14,8 15,6 92069 

 

Tre av de undersøkte vassdragene er oppført i Lakseregisteret, Kjærelva (Storavatnet), 

Fiskesetvassdraget og Storelva (Natås). Ingen av vassdragene har en selvreproduserende laksebestand 

og domineres av sjøørret. I Storelva står det ikke oppført en egen sjøørretbestand, mens bestandene i 

Kjærelva og Fiskesetvassdraget er kategorisert som hensynskrevende. Påvirkningsfaktorer anses å være 

fysiske inngrep, lakselus og landbrukstilsig.  I Storelva og Kjærelva foregår det sportsfiske, mens 

Fiskesetvassdraget er stengt grunnet manglende fangstrapportering. Det foregår imidlertid privat fiske i 

innsjøer i vassdraget. Ellers foreligger det ikke informasjon om fiske i øvrige kartlagte vassdrag, det 

eneste er sportsfiske i sjø i nærheten av enkelte elver.   
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INNGREP OG PÅVIRKNINGER 

VANDRINGSHINDRE 

Det ble registrert 29 menneskeskapte vandringshindre i prosjektet. Størst effekt har demninger, tørrlagte 

løp og rør som utgjør absolutte vandringshindre i Fiskesetvassdraget, Krokelva (sideelv i Storelva), 

Søretjørnabekken, Petarteigelva, Sævarhaugsvikabekken, Valvatnavågelva og Levågpollbekken. 

Samlet medfører disse stengslene en reduksjon i tilgjengelig anadrom strekning på ca. 4,1 km.  De øvrige 

kunstige hindrene kan kun passeres på gunstige vannføringer, og har dermed ikke redusert lengden på 

tilgjengelig elvestrekning, men antall gytefisk som vandrer opp i vassdragene kan likevel være redusert 

på grunn av slike hindre. De vanligste typene temporært vandringshinder var bekkelukkinger, terskler, 

demninger og gjerder tettet med drivved. I tillegg kommer et antall mindre hindre, oftest rør og små 

terskler som reduserer ungfiskens muligheter til å spre seg oppstrøms i vassdragene. I sum er det 

moderate forekomster av kunstige vandringshindre i de undersøkte vassdragene. Disse hinderne har 

trolig en begrensende effekt for fiskeproduksjonen i de 12 av 21 undersøkte vassdragene de ble 

registrert.  



 

Rådgivende Biologer AS 5 Rapport 3662 

 

Figur 1. Kart over de undersøkte vassdragene i Vestland i 2021. Nummerering av vassdragene er 

presentert i tabell 1. 
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BEKKELUKKINGER 

Bekkelukkinger i form av rør eller andre typer kulverter er vanlige i landbruksområder og i tilknytning 

til veier; så også i de undersøkte vassdragene i Vestland fylke. Det ble registrert 101 bekkelukkinger 

fordelt på kartlagt del av de 21 vassdragene, eller 2,5 per km. De fleste var korte kulverter/rør under 

bilveier, og det var generelt få lengre rør under jordbruksarealer. Samlet lengde av bekkelukkinger var 

ca. 0,85 km, hvilket utgjør 2,1 % av kartlagte strekninger. Mesteparten av de registrerte bekkelukkingene 

ble vurdert å være passerbare for vandrende gytefisk, men det er også enkelte bekkelukkinger som enten 

ikke kan passeres eller som er svært krevende å passere, spesielt på lav vannføring. 

 

Den lengste bekkelukkingen (ca. 60 m), som også utgjør et absolutt vandringshinder, ble registrert i 

bekken fra Søretjørna. Rør er stort sett ikke egnet habitat for fisk, men kulverter kan anlegges på en slik 

måte at både gyteområder og oppvekstområder bevares i lukket del av en bekk. I dette prosjektet ble det 

både observert kulverter med betong i bunnen og kulverter med naturlig elvebunn og beskjeden 

innvirkning på habitatforholdene. 

 

MORFOLOGISKE INNGREP 

Fjerning av kantvegetasjon er det klart vanligste morfologiske inngrepet i de kartlagte vassdragene. 

Totalt er kantvegetasjonen helt eller delvis fjernet langs om lag en tredjedel av de kartlagte strekningene. 

Tilnærmet alle vassdragene er påvirket av dette inngrepet, og mangel på kantvegetasjon er ofte den 

utslagsgivende faktoren for dårlig morfologisk status, i tillegg til å trekke verdien for habitatkvalitet ned. 

 

Forbygning av bankene, og utretting enkelte plasser, forekommer også i vassdragene i dette prosjektet. 

Omtrent 20% av de kartlagte elvebankene er forbygd, stort sett med murer eller voller av stein, men 

enkelte steder også med betongmurer. Utretting innebærer at elver eller bekkeløp er flyttet slik at 

opprinnelige svinger er borte, slik at anadromt areal er tapt og habitatet endret. Slik utretting ble 

registrert på drøyt 11 % av kartlagte strekninger utenom bekkelukkinger. Fiskesetelva er mest preget av 

utretting, men også strekk i Storelva-vassdraget, Fitjarelva, Petarteigelva, Levågpollbekken og 

Svåsandbekken er utrettet, i mange tilfeller med tapt areal og redusert habitatkvalitet som resultat. 

 

Det ble generelt registrert få inngrep i elvebunnen. Den vanligste inngrepstypen i denne kategorien var 

kunstige terskler, men disse påvirker ikke store arealer. Enkelte plasser forekommer også 

betongplastring av elvebunnen. I forbindelse med utretting og erosjonssikring er det også mulig at stein 

har blitt gravd ut av elveløpene enkelte plasser, slik at morfologi og substratsammensetning har blitt mer 

homogen og resultert i mindre skjulmuligheter for fisk. Dette er imidlertid vanskelig å kvantifisere i 

dette prosjektet og har derfor ikke blitt inkludert som inngrep i bunnen. 

 

I tillegg til inngrep i og langs selve bekkene, er inngrep i nedbørfeltene kvantifisert ved oppmåling på 

kart. Generelt er det relativt få inngrep i nedbørfeltene, mens enkeltvassdrag slik som 

Sævarhaugsvikabekken har felt som er sterkt påvirket. De vanligste inngrepene er dyrket mark, 

beitemark, hogstfelt og spredt bebyggelse, noe som endrer avrenningsdynamikken sammenlignet med 

naturtilstanden. Skog og myr vil som oftest bremse avrenning og dermed dempe 

vannføringssvingninger, mens avskoging og drenering av myr medfører raskere svingninger og lengre 

perioder med ugunstig lav vannføring. I gjennomsnitt ble 25 % av vassdragenes nedbørfelt vurdert å 

være påvirket av inngrep, med variasjon fra 3 % (Tinnselva) til 94 % (Sævarhaugsvikabekken). 

 

Basert på kartleggingen av alle inngrepstyper ble samlet morfologisk status vurdert for alle vassdragene 

(jf. Veileder 01:2009, Direktoratsgruppen vanndirektivet). Morfologisk status er god i to, moderat i syv, 

dårlig i syv, og svært dårlig i fire vassdrag (tabell 2). Det var ingen åpenbare forskjeller i morfologisk 

status mellom de ulike geografiske områdene undersøkelsene fant sted. Generelt er vassdragene i dette 

prosjektet, til tross for store variasjoner, relativt sterkt påvirket av morfologiske inngrep. Morfologisk 

status er på nivå med sjøørretvassdrag i Vindafjord (Hellen mfl. 2021) og Indre Ryfylke (Kambestad 

mfl. 2020b), men bedre enn i Nordhordaland (Hulbak mfl. 2022) og på Ytre Haugalandet (Kambestad 

mfl. 2020a). 
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HYDROLOGISKE INNGREP 

Inngrep som direkte påvirker vannføring ble registrert i fem av vassdragene (Fitjarelva, Petarteigelva, 

Kjærelva, Vikelva og Fosslielva), mens mindre vannuttak ble registrert i tre (Levågpollbekken, 

Svåsandbekken og Fiskesetelva). Vannuttakene anses å ha liten til ingen negativ påvirkning på 

fiskeproduksjonen. Kraftverk i Fitjarelva og Vikelva, overføring av vann i Fosslielva, og større 

vannuttak i Petarteigelva, anses å ha en liten negativ innvirkning på anadrom fisk, og hydrologisk status 

er derfor vurdert å være moderat i disse vassdragene. I Levågpollbekken, Svåsandbekken, og 

Fiskesetelva fremstår vannuttaket marginalt, og i Kjærelva er slippet av minstevannføring tilstrekkelig, 

slik at inngrepene ikke anses å ha negative konsekvenser for anadrom fisk. Hydrologisk status i disse 

vassdragene er derfor vurdert å være god, mens den er svært god i øvrige vassdrag. (tabell 2). 

Tabell 2. De undersøkte vassdragenes status i henhold til vannforskriften, med hensyn på hydrologiske 

inngrep, morfologiske inngrep og økologisk status for laksefisk. Habitatforhold for sjøørret er vurdert 

etter kriterier gitt av Pulg mfl. (2011), og knyttes ikke direkte til vannforskriften. 

Vassdrag 
Hydrologisk 

status 
Morfologisk status Økologisk status fisk* Habitatforhold 

Valvatnavågelva Svært god Moderat God God 

Bekk ut i Grunnavågen Svært god Dårlig Svært dårlig Svært god 

Sævarhaugsvikabekken Svært god Svært dårlig Svært god Moderat 

Petarteigelva Moderat Dårlig Svært god Moderat 

Tinnselva Svært god God Svært god God 

Bekk fra Søretjørna Svært god Moderat God God 

Kjærelva God God Svært dårlig Svært god 

Fitjarelva Moderat Moderat Svært god God 

Bekk ut i Levågpollen God Svært dårlig Moderat Moderat 

Bekk fra Renndalen Svært god Svært dårlig Svært god Moderat 

Bekk ved Svåsand God Dårlig God Moderat 

Vikelva Moderat Dårlig God Moderat 

Fosslielva Moderat God Svært god God 

Ondalselva Svært god Dårlig Svært god Moderat 

Kyrkjeelva Svært god Dårlig Svært god Svært god 

Bekk ut i Osen Svært god Dårlig God God 

Børsheimselva Svært god Moderat God God 

Bekk ut i Nesvika Svært god Svært dårlig Svært god Moderat 

Bekk fra Nesvatnet Svært god Moderat Svært dårlig God 

Fiskesetelva God Moderat Svært god God 

Storelva Svært god Moderat Moderat God 

*Der det er elektrofisket på flere stasjoner er det gjort en skjønnsmessig vurdering av økologisk status, basert på 

habitatfordeling, stasjonenes representativitet og informasjon om vandringshindre. 

 

HABITATKVALITET FOR SJØØRRET 

Habitatkvaliteten varierer en del mellom og innenfor vassdragene. Noe av variasjonen er naturlig, men 

i mesteparten av de kartlagte vassdragene er habitatkvaliteten på anadrom strekning åpenbart forringet 

av morfologiske inngrep (tabell 2). Fjerning av kantvegetasjon og forbygninger har hatt negativ 

innvirkning på habitatkvaliteten i de fleste vassdragene. 

 

Det er mye gytegrus i mange av vassdragene i prosjektet, men mangel på gytehabitat ble likevel vurdert 

å være en flaskehals i deler av flere vassdrag. Enkelte steder er også redusert morfologisk variasjon og 

mangel på skjul for ungfisk begrensende for fiskeproduksjonen.  

 

I tabell 2 er gjennomsnittlige habitatforhold på anadrom strekning (vektet i henhold til areal) i hvert 

enkelt vassdrag presentert. Habitatforholdene ble vurdert som moderat i åtte vassdrag, god i ti vassdrag, 

og svært god i tre vassdrag. Detaljer om sidebekker og ulike vassdragssegmenter er oppgitt i kapitlene 

om hvert enkelt vassdrag. 
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TETTHET AV UNGFISK 

Elektrofiske ble utført i samtlige vassdrag, på totalt 61 stasjoner. Det ble registrert ørret, laks, ål, stingsild 

og skrubbe. Estimert tetthet av ørret varierte fra 0 til 406 individer per 100 m² på de enkelte stasjonene. 

Gjennomsnittet i hvert enkelt vassdrag varierte fra 4 til 406 ørret per 100 m², med et gjennomsnitt på 

136 ørret per 100 m² for alle vassdrag (figur 2). Ekskluderer man Renndalenbekken, som hadde svært 

høy estimert ungfisktetthet (406 ørret per 100 m²), er gjennomsnittet 122 ørret per 100 m². Laksunger 

ble kun registrert i Tinnselva og Storelva, og gjennomsnittlig tetthet var hhv. 31 og 0,3 per 100 m². 

Gjennomsnittlig samlet estimert ungfisktetthet (ørret og laks) i vassdragene på Stord/Fitjar, indre 

Hardangerfjorden (Kvam og Ullensvang) og i Alver var hhv. 77, 194 og 124 fisk per 100 m², og 137 

fisk per 100 m² for alle vassdrag. 

 

 

Figur 2. Estimert tetthet av ungfisk ørret og laks på elektrofiskestasjoner i de undersøkte vassdragene i 

september 2021. Merk at økologisk status for fisk i tabell 2 ikke alltid harmonerer med gjennomsnittlig 

tetthet, fordi enkelte stasjoner er mer representative for vassdraget som helhet enn andre, og fordi 

økologisk status også tar hensyn til tapt areal og habitatkvalitet på overfisket område.  

 

Økologisk status for fisk vurderes ut fra tetthet av ungfisk (ørret og laks samlet) og habitatkvalitet på 

det overfiskede arealet (jf. Veileder 02:2018). I kapitlene for hvert vassdrag er økologisk status for fisk 

beregnet for hver enkelt stasjon, og i tabell 2 er det gjort en skjønnsmessig vurdering av status basert på 

stasjonenes representativitet med hensyn på fordeling av habitattyper. 

 

Mesteparten av vassdragene hadde moderat eller god habitatkvalitet, men til tross for dette varierte 

fisketettheten fra svært dårlig til svært god. I vassdragene der fisketettheten var svært dårlig skyldes 

dette sannsynligvis enten at nedbørfeltet er lite og vanndekning marginal (Bekk ut i Grunnavågen og 
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Bekk fra Nesvatnet), eller at elven tilbyr naturlig få gytemuligheter (Kjærelva). I tillegg kan 

morfologiske inngrep, eller andre naturlige forhold virke inn. Dette viser at det ikke alltid er en klar 

sammenheng mellom fisketetthet og habitatkvalitet (se tabell 2 og figur 2), og at habitatkartlegging 

alene ikke er nok til å vurdere status for fiskebestandene i et vassdrag. I kombinasjon med 

elektrofiskeundersøkelser kan man dog få nyttig informasjon om fiskeproduksjonen.  

 

Generelt venter en å finne høyere fisketettheter i små bekker enn i større elver, men grenseverdiene i 

vannforskrift-veilederen (Veileder 02:2018) tar ikke hensyn til dette. Det kan derfor være interessant å 

sammenligne fisketetthetene i de undersøkte vassdragene med lignende undersøkelser der tetthet av ørret 

og laks er estimert: i 19 vassdrag i Indre Ryfylke var gjennomsnittlig estimert tetthet 105 ørret per 100 

m² (Kambestad mfl. 2020b); i ni vassdrag på Ytre Haugalandet var gjennomsnittlig estimert tetthet 60 

fisk per 100 m² (Kambestad mfl. 2020a); i 12 bekker i Nordhordaland var gjennomsnittlig estimert 

tetthet 56 fisk per 100 m²; og i 33 bekker i Verdal kommune var gjennomsnittlig tetthet 48 fisk per 100 

m² (Hol mfl. 2019). Merk at graden av inngrep varierer mye mellom disse undersøkelsene, og at 

forventet ungfisktetthet i uberørte sjøørretbekker generelt må ventes å være en del høyere. Hol mfl. 

(2019) beregnet for eksempel at ungfisktetthet i en antatt naturtilstand var 191 fisk per 100 m² i bekkene 

i Verdal. Gjennomsnittlig ungfisktetthet i dette prosjektet er 137 fisk per 100 m², hvilket er klart høyere 

enn tetthetene observert i de andre undersøkelsene. Det er for det meste gunstig gradient og gode 

naturlige habitatforhold i de kartlagte vassdragene, men til tross for bra gjennomsnittlige fisketettheter 

må en også anta at disse var høyere før påvirkninger gjennom menneskelige inngrep.   

 

BUNNDYR  

I forbindelse med habitatkartleggingen ble det foretatt bunndyrundersøkelser i 12 av de undersøkte 

vassdragene i Vestland høsten 2021, og det ble tatt totalt 25 bunndyrsprøver fordelt på disse (vedlegg 

4;se vedlegg 5-vedlegg 7).  Se tabell 3 for oversikt over økologisk status med hensyn til forsuring og 

organisk belastning i de ulike vassdragene. Merk at fastsetting av økologisk tilstand bør baseres på 

prøver fra flere lokaliteter i vassdraget, og både høst- og vårprøver. I flere av elvene ga 

forsuringsindeksene svært god økologisk tilstand, men dette ble ikke gitt grunnet mangel på vårprøver 

(Veileder 02:2018).  Generelt var det lite tegn til at vassdragene var forsuringspåvirket. Ettersom 

Fiskesetelva og Storelva er humøse ble det ikke fastsatt økologisk status med hensyn til forsuring i disse 

(Veileder 02:2018). ASPT-indeksene, som mål på eutrofiering/organisk belastning, hadde større 

variasjon. Bekken ut i Sævarhaugsvika og Kjærelva hadde ASPT-indekser som tydet på at de var relativt 

sterkt påvirket, mens øvrige vassdrag var moderat til lite påvirket. Se eget avsnitt i kapittelet for hvert 

enkelt vassdrag for detaljerte beskrivelser.  

Tabell 3. Kartlagte vassdrag som inkluderer bunndyrundersøkelser. Antall prøver og økologisk status 

med hensyn til forsuring og organisk belastning er presentert. 

Vassdrag 
Antall 

bunndyrsprøver 
Kommune 

Økologisk status* 
Forsuring (Raddum 

forsuringsindeks 

I/RAMI-indeks) 

Organisk 

belastning 

(ASPT) 

Bekk ut i Sævarhaugsvika 2 Stord God Dårlig 
Petarteigelva 2 Stord God God 
Kjærelva 1 Fitjar God Dårlig 
Fitjarelva 2 Fitjar Moderat God 
Bekk fra Renndalen 1 Ullensvang God Moderat/God 
Bekk ved Svåsand 2 Ullensvang God Moderat 
Vikelva 2 Kvam God Moderat 
Kyrkjeelva 2 Kvam God Moderat 
Bekk ut i Osen 2 Kvam God God 
Børsheimselva 2 Kvam God God 
Fiskesetelva 3 Alver -** Moderat 
Storelva 4 Alver -** God 

*Der det er foretatt bunndyrsprøver på flere stasjoner er det gjort en skjønnsmessig vurdering av økologisk status. 

**Kan ikke fastsette økologisk status basert på forsuringsindekser ettersom elvene er humøse. 
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TILTAK 

Det er foreslått totalt 77 tiltak fordelt på de 21 vassdragene, og disse er presentert i prioritert rekkefølge 

i kapitlene om hvert enkelt vassdrag. Tiltakene inkluderer utbedring eller fjerning av kunstige 

vandringshindre, utlegg av stein og døde trær for å skape skjul for ungfisk, gytegrusutlegg, reetablering 

av kantvegetasjon og naturlige banker, kartlegging av gjeddeforekomst, samt vandringsløsninger forbi 

bekkelukkinger. Listene inneholder tiltakene som er vurdert som viktigst, og inkluderer dermed ikke 

alle tenkelige små tiltak. 

 

Konkrete tiltak rettet mot inngrep i nedbørfeltene er ikke foreslått, selv om slike inngrep i mange tilfeller 

har negativ effekt på fiskeproduksjon og ikke minst morfologisk status i henhold til vannforskriften. 

Dette skyldes at tiltak i nedbørfeltet må være relativt omfattende, og vil komme i direkte konflikt med 

andre samfunnsinteresser. Aktuelle tiltak kunne være restaurering av drenerte myrer, og å la 

jordbruksområder/beiteland gro igjen. Uansett bør man etterstrebe bevaring av det som er igjen av urørt 

natur langs disse vassdragene, og da spesielt myrer og skogsområder, for å unngå ytterligere påvirkning 

på avrenningsdynamikk og vannføring i bekkene. 

 

Tiltak for å forbedre hydrologisk status er ikke foreslått i prosjektet da de hydrologiske inngrepene anses 

å ha liten innvirkning på fiskeproduksjonen i de respektive vassdragene.  

 

Vurdering av vannkvalitet har ikke inngått i dette prosjektet, men åpenbare utfordringer er likevel 

kommentert enkelte steder. Overgjødsling er sannsynligvis et periodisk problem i enkelte av 

vassdragene, spesielt i områder med mye jordbruk. Et enkelt tiltak for å bedre vannkvalitet og minimere 

tilførsler av finsediment er å opprette en bredest mulig buffersone av kantvegetasjon langs bekkene. I 

tillegg bør gjødselspredning foregå på mest mulig miljøvennlige måte (se Torvik & Oddane 2015). 

 

I tabell 4 er de ti tiltakene vi anser som viktigst presentert i prioritert rekkefølge. Prioriteringene er gjort 

ved å sammenligne antatt effekt på ungfiskproduksjonen, men det er også tatt hensyn til kostnader. Merk 

at det er tatt hensyn til størrelsen på anadromt areal, fordi en liten positiv effekt i et stort vassdrag kan 

gi like stor økning i sjøørretproduksjon som en stor effekt i et lite vassdrag. Prioriteringene er 

diskuterbare, og mange gode tiltak som er enkle å gjennomføre har havnet utenfor topp-ti-listen. For å 

synliggjøre viktige tiltak i små vassdrag, presenteres også det viktigst tiltaket i hvert enkelt vassdrag i 

tabell 5. 

 

Tabell 4. Liste over de ti viktigste tiltakene, i prioritert rekkefølge, med estimert kostnad. For detaljer, 

forbehold og estimerte effekter på ungfiskproduksjon, se kapitlene om hvert enkelt vassdrag. Kostnadene 

forutsetter i en del tilfeller noe dugnadsinnsats.  

Nr. Vassdrag Tiltak Kostnad (x 1000 kr) 

1. Fiskesetelva Rive forbygninger/restaurere elveløp 400-600 

2. Bekk fra Søretjørna Fjerne kunstig absolutt vandringshinder 50-100 

3. Fitjarelva Rive forbygninger/restaurere elveløp 300-500 

4. Storelva Fjerne kunstig absolutt vandringshinder 50-150 

5. Petarteigelva Fjerne kunstig absolutt vandringshinder 5-10 

6. Bekk ved Svåsand Steinutlegg og etablering av terskler 30-50 

7. Valvatnavågelva Utbedre kunstige absolutte vandringshindre 150-300 

8. Fiskesetelva Reetablere kantvegetasjon* 0* 

9. Bekk ut i Levågpollen Fjerne kunstig absolutt vandringshinder 20-50 

10. Kyrkjeelva Utbedre oppvandring forbi rør 40-70 

*Høyere kostnader ved aktiv gjenplanting, eller dersom det må bygges gjerder. 
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Tabell 5. Liste over det viktigste tiltaket i hvert enkelt vassdrag, med estimert kostnad. For detaljer, 

forbehold og estimerte effekter på ungfiskproduksjon, se kapitlene om hvert enkelt vassdrag. Kostnadene 

forutsetter i en del tilfeller noe dugnadsinnsats. 

Vassdrag Tiltak Kostnad (x 1000 kr) 

Valvatnavågelva Utbedre kunstige absolutte vandringshindre 150-300 

Bekk ut i Grunnavågen Reetablere kantvegetasjon* 0* 

Bekk ut i Sævarhaugsvika Gjenåpne bekken/fjerne rør 20-50 

Petarteigelva Fjerne kunstig absolutt vandringshinder 5-10 

Tinnselva Gytegrusutlegg 20-40 

Bekk fra Søretjørna Fjerne kunstig absolutt vandringshinder 50-100 

Kjærelva Steinutlegg 5-10 

Fitjarelva Rive forbygninger/restaurere elveløp 300-500 

Bekk ut i Levågpollen Fjerne kunstig absolutt vandringshinder 20-50 

Bekk fra Renndalen Reetablere kantvegetasjon* 0* 

Bekk ved Svåsand Steinutlegg og etablering av terskler 30-50 

Vikelva Reetablere kantvegetasjon* 0* 

Fosslielva Ingen - 

Ondalselva Reetablere kantvegetasjon* 0* 

Kyrkjeelva Utbedre oppvandring forbi rør 40-70 

Bekk ut i Osen Rive forbygninger/restaurere elveløp 100-200 

Børsheimselva Rive forbygninger/restaurere elveløp 100-150 

Bekk ut i Nesvika Utbedre rør 50-100 

Bekk fra Nesvatnet Reetablere kantvegetasjon* 0* 

Fiskesetelva Rive forbygninger/restaurere elveløp 400-600 

Storelva Fjerne kunstig absolutt vandringshinder 50-150 

*Høyere kostnader ved aktiv gjenplanting, eller dersom det må bygges gjerder. 

 

Enkelte tiltak avhenger av at også andre tiltak utføres, eksempelvis tiltak oppstrøms kunstige 

vandringshindre. Effekten av utbedring av vandringshindre er ofte usikker, fordi det er vanskelig å anslå 

hvor stor andel av gytefisken som passerer enkelte hindre. 

 

Tiltakene er prioritert etter effekt på fiskeproduksjon, men mange tiltak som foreslås i prosjektet har 

også positiv effekt på morfologisk status i henhold til Vannforskriften (Veileder 01:2009). Selv om et 

tiltak bedrer status for én påvirkningsfaktor, eksempelvis endring i kantvegetasjon, blir samlet 

morfologisk status ofte ikke endret, fordi den dårligste påvirkningskategorien er styrende for samlet 

status (se metode-kapittelet og kapitlene om hvert enkelt vassdrag). 
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  METODER 

KART 

Kart over vassdragene er tegnet i QGIS (versjon 3.10.14-A). Anadrome vandringshindre, morfologiske 

inngrep, segmenter med ulik habitatkvalitet, elektrofiske- og bunndyrstasjoner 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. 

For enkelte små bekker måtte elvene tegnes for hånd og arealet estimeres ut fra anslått bredde. Foreslåtte 

tiltak er markert på kart der dette er hensiktsmessig. 

 

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 

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 vassdrag 

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. 

 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER 

For hvert vassdrag er det et kapittel som beskriver inngrep og påvirkninger som har betydning for 

vannforekomstens status i henhold til veileder 01:2009 (Direktoratsgruppen vanndirektivet). 

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. 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 vassdraget/delvassdragets hydrologiske status i henhold til vannforskriften (som anbefalt i 

veileder 01:2009). Informasjon om hydrologiske inngrep ble innhentet fra oppdragsgiver, kommuner, 

lokale beboere, NVE Atlas og ved hjelp av kartstudier. 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.). 

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas


 

Rådgivende Biologer AS 13 Rapport 3662 

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 veileder 01:2009 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 6, som er hentet fra veileder 01:2009. 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 6. Klassegrenser for morfologisk status basert på andel av en elv/bekk som er påvirket av ulike 

morfologiske inngrep (etter veileder 01:2009). 

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 

% 

 

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 6). 

 

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. 

 

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 %), 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 7). 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 flere segmenter ut fra variasjon i mesohabitat og habitatkvalitet, 

og verdier er oppgitt både for hvert enkelt segment og samlet for hver bekk.  
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Tabell 7. 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. 

 

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 > 10,0 ≤ gode > 8,0 ≤ moderate 

> 6,0 ≤ dårlige > 4,0 ≤ svært dårlige. 
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UNGFISK 

Ungfisktellinger ble utført med elektrisk fiskeapparat. Det ble fisket på én til 16 stasjoner i hvert 

vassdrag. Beskrivelse av stasjoner, med vanntemperatur og ledningsevne, er gitt i vedlegg 1, og bilde 

av hver stasjon i vedlegg 2. Stasjonene dekket hele bekkens bredde der det var mulig, og ble valgt ut for 

å representere habitat som var forholdsvis typisk for den enkelte bekk, 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, med mindre annet er spesifisert 

for enkelte vassdrag. 

 

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 voksne sjøørret ble 

notert, men disse er ikke inkludert i tetthetsestimatene. Det samme gjelder ikke-anadrome fiskearter. 

 

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 (Veileder 02:2018). Økologisk 

tilstand for ørret ble satt basert på tetthet av ungfisk og habitatkvalitet på stasjonene, etter grenseverdier 

gitt i tabell 6.15 i veileder 02:2018. 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 16 stasjoner per vassdrag 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. 

 

BUNNDYR 

I forbindelse med habitatkartleggingen ble det foretatt bunndyrundersøkelser i 12 av de undersøkte 

vassdragene i Vestland høsten 2021. Det ble tatt totalt 25 bunndyrsprøver. Dato for prøvetaking, 

koordinater for bunndyrsstasjonene og vannlokalitetskode i Vannmiljø er gitt i vedlegg 4. Bunndyr 

(grupper/arter og antall individ) på stasjonene, antall av arter totalt, EPT-taxa, og forsuringsfølsomme 

arter samt utregnede indekser (Forsuringsindeks, RAMI-indeks, ASPT-indeks) er gitt i vedlegg 5-

vedlegg 7. 

 

Prøvene ble fiksert på etanol, og artsbestemt av Ludvig Hagberg ved Pelagia Nature & Environment AB 

i Sverige. Forsuringsindeks I og II, RAMI-indeks samt ASPT-indeks er beregnet for alle enkeltprøver 

med tilstrekkelig datagrunnlag (se veileder 02:2018).  

 

De ulike artene av invertebrater i bunndyrfaunaen har ulike tålegrenser overfor forsuring (Veileder 

02:2018). Artssammensetningen i bunndyrfaunaen vil derfor kunne gi informasjon om forsuringsnivået 

i elven. Ved å se på forekomsten av den minst forsuringstolerante organismen i hver prøve, kan en 

antyde hvor surt det har vært i elven i løpet av dyrets levetid. Bunndyrfaunaen forteller altså ikke bare 

om den vannkjemiske situasjonen på prøvetakingstidspunktet, men kan også si noe om hvordan 

vannkvaliteten har vært tidligere. Dette avhenger av livssyklusen til dyrene i bunnprøven, det vil si hvor 

lenge dyrene har vært i elven. De fleste artene i disse elvene har ettårige livssykluser, og eggene legges 

i løpet av sommerhalvåret. Hvis arten har dødd ut i løpet av vinteren, vil en ikke finne den i elven om 

våren, men artene kan rekolonisere fra andre elver eller sidebekker, og en kan dermed finne arten i elven 

om høsten. Det er derfor relativt vanlig at en lokalitet har høyere forsuringsindeks om høsten enn om 

våren. Innslaget av de forskjellige artene i en vannforekomst er også avhengig av blant annet vannføring 

og substrat. 

 

Ut fra de artene som finnes i elven og deres tålegrenser kan en gi elven en forsuringsindeks. I denne 

undersøkelsen brukes forsuringsindeks 1 og 2 samt RAMI-indeks. Forsuringsindeks 1 deles inn i fire 

kategorier. Kategori 1 brukes når det finnes en eller flere svært forsuringssensitive arter i 
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bunndyrsamfunnet. Surheten er da høyere enn pH 5,5. Dersom det bare finnes moderat 

forsuringssensitive arter i elven, det vil si arter som tåler pH ned til 5,0, vil lokaliteten få indeks 0,5. En 

lokalitet som bare har individer som tåler surhet ned mot pH 4,7 vil bli indeksert til verdien 0,25. Hvis 

det bare er arter som er svært forsuringstolerante vil elven bli indeksert til 0. Dersom en har få prøver 

fra en lokalitet kan en regne med å ikke få med enkeltarter, og spesielt gjelder dette de få artene som gir 

indeks 0,25. En kan derfor ikke uten videre si at pH i en elv har vært lavere enn 4,7 hvis en ikke finner 

disse artene, og elven indekseres til verdien 0. RAMI-indeks (River Acidification Macroinvertebrate 

index) er en forsuringsindeks som kan brukes i alle svært kalkfattige og kalkfattige, klare elver. RAMI-

indeksen tar høyde for taksonomisk sammensetning, indikatortaksa, og mengder (relative). Dersom 

RAMI-indeks ikke kan beregnes kan man bruke forsuringsindeks 2.  Forsuringsindeks 2 fanger opp 

subletale skader på invertebratfaunaen og er ment å kunne brukes til å registrere begynnende 

forsuringsskader i rennende vann. Denne indeksen gir verdier på en kontinuerlig skala fra 0,5 til 1, men 

settes lik 0 dersom indeks 1 er lik 0 (Veileder 02:2018). 

 

For å måle effekter av organisk belasting og eutrofiering der oksygenforholdene i elvebunnen reduseres, 

bruker man ASPT indeks (Average Score per taxon), der ikke forekomst av art brukes, men forekomst 

av utvalgte bunndyrtaksa som rangeres etter deres toleranse for organisk belasting. Bunndyrtaksa som 

er mest tolerante får lav verdi, og de som er minst tolerante får høy verdi. Verdiene for toleranse varierer 

fra 1 til 10 der 1 angir høyest toleranse (Veileder 02:2018). Indeksen gir gjennomsnittlig toleranseverdi 

basert på tilstedeværelse av indikatortaksa i prøven. ASPT indeksen blir brukt til å vurdere økologisk 

tilstand i elver påvirket av eutrofi og organisk belastning, der de ulike delene av vassdraget blir 

klassifisert inn i svært god, god, moderat, dårlig og svært dårlig (Veileder 02:2018).  

 

 



 

Rådgivende Biologer AS 17 Rapport 3662 

  GENERELT OM MILJØFORBEDRENDE TILTAK 

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 av gytegrus, 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 vassdragets 

størrelse og gradient (se detaljer i tiltakskapitlene for hvert enkelt vassdrag). 

 

Grusutlegg 

Utlegg av gytegrus er mye brukt for å restaurere ødelagte gyteområder, skape nye gyteområder eller for 

å erstatte bortfall av grustilførsler fra ras eller naturlig erosjon. Grusens størrelse må tilpasses 

fiskestørrelse, vannfart og flomforhold, men for sjøørret vil grus i størrelsesintervallet 1-10 cm generelt 

være velegnet. Avrundet grus fra morene- eller elveavsetninger er best egnet, men tromlet stein kan også 

benyttes. Gytegrus må alltid være en blanding av ulike kornstørrelser, og i bekkene i dette prosjektet er 

det tiltenkt en blanding med ca. 10 % av sortering 8-16 mm, 50 % av 16-32 mm og 40 % av 32-64 mm 

(sorteres av leverandør). Det bør legges enkelte større stein på og rundt grusen for å skape variasjon i 

vannfart, dyp og sedimenteringsforhold. Grusen må plasseres slik at den ikke tørrlegges, men samtidig 

ikke så strømutsatt at den spyles ut ved flom (se Nilsen mfl. 2017 og Pulg mfl. 2018 for eksempler). 

Grusutlegg har ofte begrenset varighet, fordi en del grus kan bli spylt ut, gjenklogget eller tilgrodd. 

 

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 bekker. Tiltaket er spesielt relevant i 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 bekker med lav gradient vil hulrom mellom utlagt stein ofte bli gjenklogget av finsediment, og utlegg 

av trær er da et bedre alternativ. Dersom kantvegetasjonen er intakt vil rotvelt og nedfall av greiner 
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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 og rør, da de kan skape oppstuving eller 

mekaniske ødeleggelser om de spyles nedover i flom. 

 

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 og 

skygge 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 

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). I tillegg har kantvegetasjonen viktige 

funksjoner for andre dyregrupper, blant annet insekter, fugl og pattedyr (Staubo mfl. 2019). 

 

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 føre til et begrenset tap 

av jordbruksareal, avhengig av bredde på vegetasjonsbeltet og størrelse på jordbuksarealet. 

 

Gjengroing av bunnsubstrat og gyteområder er et problem i noen bekker i prosjektet, ofte av siv eller 

vannplanter som tusenblad. Dette gjelder hovedsakelig i Alver, Fitjar og Stord kommune der gradienten 

i bekkene ofte er mindre enn bekkene lengre inn i Hardangerfjorden. Gjengroing skyldes ofte en 

kombinasjon av næringstilførsler og mangel på skygge over bekkene. Ved opprensking eller etablering 

av nye gyteområder må det derfor regnes med at en del av disse gror igjen over tid, så lenge det fortsatt 

er gode lysforhold for vannplanter. En reetablering av kantvegetasjonen vil ta noen år, men vil på sikt 

kunne begrense andelen vannplanter.  

 

Gjenåpning og gjenslynging 

Bekker og små elver er flere 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. Noen 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. Slike 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 detaljert veiledning rundt 

gjenåpning av lukkede bekker og elver, se Hauge mfl. (2005). 
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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 veileder 02:2018 for antatte 

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

 

Kostnader 

Kostnadsestimatene som oppgis for hvert enkelt tiltak 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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1. VALVATNAVÅGELVA 

Elven som renner ut i Valvatnavågen, heretter omtalt som «Valvatnavågelva», ligger i Stord kommune 

(figur 1). Nedbørsfeltet til vassdraget er 3,6 km² (tabell 8), og har en gjennomsnittlig vannføring på 231 

l/s (nevina.nve.no). Nedbørsfeltet består i all hovedsak av skog, men også urbane områder og 

infrastruktur, samt spredte myrområder. Det er tre innsjøer i feltet, Krokatjørna (0,1 km², 6 moh.) i vest, 

et lite tjern litt lenger øst (0,01 km², 6 moh.), samt Meatjørna lengst øst i feltet.  

Valvatnavågelva ble kartlagt fra osen og opp til Meatjørna, inkludert sidebekken fra Djupedalen 

(heretter omtalt som Djupedalsbekken). Kartlagt strekning i hovedløpet og Djupedalsbekken er hhv. ca. 

1,6 km og 400 m, totalt 2 km (figur 3). Det er flere menneskeskapte, absolutte vandringshindre i 

Valvatnavågelva og disse forhindrer anadrom fisk fra å utnytte de øverste 0,6 km og 1036 m2 av elven. 

Det foreligger ikke informasjon om tidligere ungfiskundersøkelser, men det skal gå sjøørret i elven og 

det fiskes i vågen (Thor Oddvar Havn, pers. medd.).  

Tabell 8. Vassdragsbeskrivelse for kartlagte deler av Valvatnavågelva. Feltareal og middelvannføring 

er hentet fra nevina.nve.no/. Se figur 6-figur 9 for kart. 

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste punkt 

(moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Valvatnavågelva 

(dagens situasjon) 

3,6 81 231 1400* 2780* 

Valvatnavågelva 

(opprinnelig) 

3,6 81 231 2000* 3816* 

*Ekskludert innsjøer 

 

Figur 3. Oversiktskart kartlagt strekning i Valvatnavågelva og Djupedalsbekken. Elektrofiskestasjoner 

og absolutte vandringshindre er indikert. 

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

HYDROLOGISKE INNGREP 

Det foreligger ikke informasjon om vannkraftverk eller vannuttak i elven og hydrologisk status er derfor 

vurdert å være svært god. 

 

VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

I Valvatnavågelva (inklusive Djupedalsbekken) ble det registrert to temporære vandringshindre (ett 

kunstig og ett naturlig), og fire absolutte vandringshindre der alle er menneskeskapte. Se kart i figur 6-

figur 9. 

 

Det er ingen vandringshindre opp til Krokatjørna. Ved befaring ble det ikke observert sammenhengende 

vann gjennom myrområdet fra Krokatjørna og opp til bekken (segment 7). Opp til segmentet var det 

uttørkede myrkanaler ved befaring og bekken ser ut til å forsvinne ned i grunnen litt nedstrøms segment 

7. Både opp- og nedvandring vil derfor sannsynligvis være avhengig av en viss vannføring. Bekken er 

lagt i rør under veien mellom segment 7 og 8. Inngangen til røret er greit, men på oppsiden er det et 

kunstig temporært hinder. Bekkelukkingen har smalnet løpet og dette har trolig medført en oppsamling 

av masser på oppsiden som kan være litt vanskelig å forsere på lav vannføring (figur 4A). Segment 11, 

oppstrøms tjernet, er også preget av at vannet sildrer gjennom myrområdet og at her er det nok litt 

krevende å vandre opp når det er lite vann. Fra segment 13 til 21 er bekken lagt i rør flere steder, der 

samtlige utgjør menneskeskapte, absolutte vandringshindre. Røret i segment 13 (ca. 16 m langt) kommer 

ut 1 m over elveløpet og anadrom fisk vil ikke klare å vandre forbi selv ved høy vannføring (figur 4B). 

Under Kroktjødnevegen (segment 14/15) er også røret hevet i forhold til elveløpet, og det er spor av 

fyllmasser i bekken (figur 4C). Distanse fra kulp til rør, i tillegg til rørets lengde på 28 m, utgjør til 

sammen en såpass stor hindring at anadrom fisk trolig ikke vil kunne passere. Røret mellom segment 18 

og 19 er også forhøyet og langt (ca. 20 m), mens røret inn til Meatjørna har en rist på oppsiden som 

forhindrer anadrom fisk å komme inn i tjernet (figur 4D). Røret ligger også tørt ved lav vannføring. 

 

I Djupedalsbekken er det et lite naturlig temporært hinder som er litt krevende å forsere på lav 

vannføring. Oppstrøms segment A7 deler løpet seg, og bekken blir for liten for anadrom 

ungfiskproduksjon. 

 

Det er 7 bekkelukkinger i elven, alle rør (figur 4A-D; se kart i figur 6-figur 9). Med unntak av rørene 

som utgjør vandringshindre er passasje forbi bekkelukkingene grei. 
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Figur 4. Vandringshindre og bekkelukkinger i Valvatnavågelva: A) Kunstig temporært hinder 

oppstrøms røret i segment 8. B) Forhøyet rør i segment 13/14. C) Forhøyet rør og fyllmasser i 

overgangen til segment 15. D) Utløpet av Meatjørna. Røret har en rist med liten spalteåpning som 

forhindrer fiskeoppvandring. 

MORFOLOGISKE INNGREP 

Det er moderate morfologiske inngrep i Valvatnavågelva (se kart i figur 6-figur 9). I tillegg til at deler 

av bekken er lagt i rør er også løpet utrettet i et strekk på ca. 140 m nedstrøms Meatjørna. Løpet var 

opprinnelig litt meandrerende i nedre del av segment 20, men inngrepet har ikke medført nevneverdig 

reduksjon i tilgjengelig areal. Vannstrømmen i området har imidlertid blitt noe mer homogen. Foruten 

bekkelukkingene er det ingen inngrep i bunnen. Mesteparten av elven har naturlige banker foruten en 

erosjonssikring i segment 19 og en mur i segment A3, samt kanaliserte strekk med forbygninger på 

begge sider av løpet i segment 8 og 20 (figur 5A og D). Kantvegetasjonen er mangelfull i segment 13 

og 19-20, ellers er den tett (figur 5B-D). Myrområdene rundt innsjøene har naturlig lite vegetasjon. 

Nedbørfeltet er moderat preget av inngrep som industriområder, hogstfelt, infrastruktur og bebyggelse.  

Den samlede morfologiske statusen i Valvatnavågelva er «moderat» (tabell 9). I segment 19 og 20 bærer 

elven preg av mye okerutfelling (figur 5C og figur 10D). Dette er trolig et resultat av inngrep i denne 

delen av nedbørfeltet, der myr- og skogsområder rundt Meatjørna har blitt fylt igjen til fordel for 

bebyggelse og infrastruktur. Før utfelling kan jern eventuelt klistre seg på fiskegjeller og bunndyr 

(okerkveling), og på lengre sikt kan utfelling føre til nedslamming, slik at det kan være både kortvarige- 

og langvarige negative miljøeffekter (Bergan mfl. 2016). Det ble også observert okerutfelling i 

Djupedalsbekken (hovedsakelig i A3), men ikke like omfattende nedslamming som i hovedelven. 

 

 

A)  

 

B)   

 

C) 

 

D) 
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A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 

Figur 5. Morfologiske inngrep i Valvatnavågelva: A) Kanalisert strekk i segment 8. B) Mangelfull 

kantvegetasjon i segment 13. C) Okerpreget elveløp i segment 19. D) Kanalisert strekk med forbygde 

banker i segment 20.  

Tabell 9. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Valvatnavågelva i % av elvelengden, og samlet 

morfologisk status i henhold til vannforskriften (Veileder 01:2009). 

Elv 
Lengde 

(m) 

Utretting/ 

bekkelukking 
Bunnen Bankene 

Kant- 

vegetasjon 

Nedbør- 

feltet 

Morfol. 

Status 

Valvatnavågelva 2000 >10-40 ≤ 10 > 5-20 >20-40 >20-40 Moderat 
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Figur 6. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiskestasjoner og nummererte segmenter i Valvatnavågelva, og Djupedalsbekken (A1-A7). Segmentenes 

habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 10 for detaljer om hvert segment. 
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Figur 7. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiskestasjoner og nummererte segmenter i Valvatnavågelva, oppstrøms Krokatjørna. Segmentenes habitatkvalitet 

er vist med farger. Se tabell 10 for detaljer om hvert segment. 
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Figur 8. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiskestasjoner og nummererte segmenter i øvre del av Valvatnavågelva. Segmentenes habitatkvalitet er vist med 

farger. Se tabell 10 for detaljer om hvert segment. 
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Figur 9. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiskestasjoner og nummererte segmenter i øverste del av Valvatnavågelva (opp til Meatjørna). Segmentenes 

habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 10 for detaljer om hvert segment.
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HABITATFORHOLD 

Valvatnavågelva består av samtlige mesohabitattyper av varierende kvalitet, men som i sum har god 

habitatkvalitet (tabell 10; se kart i figur 6-figur 9). Fra osen av opp til segment 5 er det stryk og gyteareal 

av hovedsakelig god eller svært god kvalitet. Elven er naturlig og har gode gyte- og oppvekstsvilkår. 

Kantvegetasjonen er tett, og det er rikelig med skjul for ungfisk (figur 10A). Gytearealet i segment 4 

har moderat kvalitet som følge av lav vannfart og en del finstoff i substratet. Segment 6 er et lengre, 

sakteflytende renneparti med gode skjulforhold for ungfisk. Segment 7 er et gyteareal med gunstig 

vanndyp og vannfart slik at kvaliteten er god (figur 10B). Stryksegment 8 (moderat kvalitet) har redusert 

morfologisk variasjon grunnet kanalisering, men tilbyr en del skjul for ungfisk. Rennesegment 9-11 er 

av god kvalitet. Det er tett vegetasjon og bra morfologisk variasjon, men substratet tilbyr lite 

gytemuligheter og begrenset med skjul da substratet hovedsakelig består av finstoff. Opp til segment 19 

består elven av gyteareal og stryk om hverandre, av hovedsakelig god kvalitet. Unntaket er segment 13 

(moderat) som har mangelfull kantvegetasjon. Ellers er det relativt gode gytemuligheter i substratet og 

bra med skjul for ungfisk. I segment 19 og 20 er det stryksegment av hhv. moderat og svært dårlig 

kvalitet. I segment 20 er den morfologiske variasjonen lav, substratet inneholder ikke grus, og 

kantvegetasjonen er mangelfull (figur 10C). 

 

I sum anses det å være rikelig med både skjul og gytemuligheter i hovedelven, med unntak av segment 

19 og 20.  

 

Djupedalsbekken består for det meste av stryk og gyteareal av god eller svært god kvalitet (tabell 10; 

se kart i figur 6). Nederst har gytearealet i segment A1 moderat kvalitet grunnet liten vannfart og mye 

finstoff, mens gytearealet i segment A2 har bedre forhold. Stryksegment A3 utgjør mesteparten av 

bekken og her er det bra med skjul og en del gytemuligheter. Løpet er delt på to ulike steder i segmentet, 

der den nederste delingen skyldes en mur som fordeler vannet i to løp (figur 10D). I segment A4 er det 

også gyteareal (moderat kvalitet) før elven går over i renne- og stryksegment (A5-A7) med gode 

skjulvilkår, men lite gytepotensiale.   

 

Djupedalsbekken har også gode gyte- og oppvekstsvilkår for ungfisk, bra morfologisk variasjon og tett 

kantvegetasjon. 
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A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 

Figur 10. Habitatforhold i Valvatnavågelva: A) I segment 1 er det stryk med god variasjon, gunstige 

skjulforhold for ungfisk og en del gytemuligheter. B) Gytearealet i segment 7 har god kvalitet med lite 

finstoff, tett kantvegetasjon og bra dybde. Det er litt lav vannfart enkelte steder. C) Stryksegment 20 har 

svært dårlig habitatkvalitet. Vannstrøm er homogen, og det er dårlige oppvekstsvilkår. I tillegg til oker 

er det en del begroing av substratet. D) Mur som deler løpet i segment A3, og okerutfelling i bekken. 

Ellers har segmentet gode skjul- og gytevilkår. 
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Tabell 10. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i 

Valvatnavågelva og Djupedalsbekken. Segmentene er avmerket i figur 6-figur 9. 

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

Valvatnavåg- 1 Stryk 4 3 4 11 Svært god 129 

elva 2 Gyteareal 3 3 4 10 God 85 

 3 Stryk 4 4 4 12 Svært god 214 

 4 Gyteareal 1 2 4 7 Moderat 177 

 5 Stryk 4 3 4 11 Svært god 62 

 6 Renne 3 3 4 10 God 388 

 7 Gyteareal 3 3 4 10 God 74 

 8 Stryk 2 2 4 8 Moderat 81 

 9 Renne 4 2 4 10 God 69 

 10 Renne 4 1 4 9 God 48 

 11 Renne 4 1 4 9 God 174 

 12 Gyteareal 3 3 4 10 God 120 

 13 Stryk 4 3 1 8 Moderat 323 

 14 Stryk 4 2 3 9 God 123 

 15 Stryk 4 2 4 10 God 246 

 16 Gyteareal 2 4 4 10 God 59 

 17 Gyteareal 2 3 4 9 God 107 

 18 Stryk 4 3 4 11 Svært god 107 

 19 Stryk 2 3 2 7 Moderat 101 

 20 Stryk 1 1 1 3 Svært dårlig 293 

Djupedals- A1 Gyteareal 2 1 4 7 Moderat 33 

bekken A2 Gyteareal 3 2 4 9 God 67 

 A3 Stryk 4 4 4 12 Svært god 419 

 A4 Gyteareal 2 2 4 8 Moderat 26 

 A5 Renne 3 2 4 9 God 69 

 A6 Stryk 3 2 4 9 God 39 

 A7 Renne 3 2 4 9 God 183 

  Totalt   3,1 2,6 3,4 9,2 God 3816 

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført under gode forhold på tre stasjoner i Valvatnavågelva. Stasjon 1 og 2 var plassert 

nedstrøms Krokatjørna i hhv. segment 4/5 og A3, mens stasjon 3 var plassert oppstrøms Krokatjørna i 

segment 7 (se kart i figur 6-figur 7; vedlegg 2). Se vedlegg 1 for vanntemperatur og ledningsevne under 

elektrofisket, og vedlegg 3 for koordinater og vannlokalitetskoder. Lengdefordeling for fangsten er 

presentert figur 11. 

 

På stasjon 1 var det velegnet habitatkvalitet (jf. Veileder 02:2018). På 51 m² ble det fanget 19 ørret, alle 

årsyngel. Estimert ungfisktetthet på stasjonen var 93 fisk per 100 m², tilsvarende svært god økologisk 

tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 5 til 9 cm (figur 11). Det ble også observert 

6 ål på stasjonen (én stor, fire mellomstore, og én liten).  

 

På stasjon 2, i Djupedalsbekken, var det velegnet habitatkvalitet (jf. Veileder 02:2018). På 41 m² ble det 

fanget 8 ørret hvorav 5 årsyngel og 3 eldre individer. Estimert ungfisktetthet på stasjonen var 43 fisk per 

100 m², tilsvarende moderat økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 5 
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til 20 cm (figur 11). Det ble ikke observert andre arter enn ørret på stasjonen. 

På stasjon 3 var det velegnet habitatkvalitet (jf. Veileder 02:2018). På 50 m² ble det fanget 24 ørret 

hvorav 15 årsyngel og 9 eldre individer. Estimert ungfisktetthet på stasjonen var 105 fisk per 100 m², 

tilsvarende svært god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 6 til 21 

cm (figur 11). Det ble også observert 4 ål på stasjonen (én stor, tre små). 

 

Data fra elektrofisket tilsier at vassdraget er anadromt, hvert fall opp til Krokatjørna. Det er gode 

årsyngeltettheter på stasjon 1, som ligger like ved et gyteareal. Det ble ikke fanget eldre ungfisk, men 

disse kan ha fordelt seg til omkringliggende stryksegment. Fangsten på stasjon 2 består av årsyngel og 

1+ ørret, samt én større ørret som muligens er stasjonær. Her er tetthetene moderat. På stasjon 3 var det 

gode tettheter, og rikelig med årsyngel. I tillegg til eldre ungfisk som trolig er 1+ og 2+ var det også 

større individer. Dette indikerer at innslaget av stasjonær ørret er høyere på denne stasjonen enn de 

øvrige, noe man ofte ser lengre opp i vassdrag. Det kan derfor ikke utelukkes at yngre årsklasser er 

anadrom.  

 

  

 

 

 

 

Figur 11. Lengdefordeling for ørret fanget på 

elektrofiskestasjonene i Valvatnavågelva. Se kart 

i figur 6-figur 7 for plassering. Elektrofisket ble 

utført 9. september 2021. 

 

 

 

FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Den viktigste flaskehalsen for fiskeproduksjon i elven er de fire rørene som utgjør kunstige, absolutte 

vandringshindre og forhindrer anadrom fisk fra å utnytte de øvre ca. 0,6 km av elven.  

 

Videre er det kunstige temporære hinderet oppstrøms røret i segment 7/8 også litt begrensende da det 

vanskeliggjør oppvandring ved lav vannføring. 

Kanaliseringen i segment 8 og 20 er en liten flaskehals da det medfører lavere morfologisk variasjon og 

homogen vannstrøm. Forbygningene i segment 8 tilbyr noe skjul for ungfisk.  
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Kantvegetasjon er glissen eller mangelfull enkelte steder (se kart i figur 6-figur 9), hovedsakelig i 

segment 13 og 19-20. Dette kan være en liten begrensning for produksjon da tett kantvegetasjon fungerer 

som buffer mot avrenning, samt gir bedre morfologisk variasjon og skjul og skygge for ungfisk. 

 

Okerutfellingen, i segment 19-20 og i segment A3, er potensielt en lokal flaskehals for produksjonen, 

men det er vanskelig å stadfeste uten nærmere undersøkelser. For vassdraget som helhet anses ikke dette 

som en stor begrensning for produksjonen.  

 

TILTAK 

For å forenkle oppvandring for anadrom fisk bør rørene i overgangen til segment 14, 15, og 19 senkes 

(tabell 11). Rørene bør senkes slik at de har tilknytning til kulpene og fisk ikke er avhengig av å hoppe 

opp og inn. Gradienten i rørene bør være så liten som mulig. For å forenkle oppvandring ytterligere kan 

rørene gjerne inneholde terskler med spalter, kontinuerlig opp gjennom rørets lengde. Dette vil heve 

vannstand i røret. Risten på oppsiden av røret inn til Meatjørna bør ideelt sett fjernes, eventuelt erstattes 

med en rist med spalteåpning på minst 10 cm, slik at anadrom fisk kan få tilgang til Meatjørna som 

eventuell standplass. Rørene bør sjekkes jevnlig for ansamling av drivved som eventuelt blokkerer 

passasje.  

 

Det temporære hinderet ovenfor røret i segment 7/8 bør utbedres ved å fjerne ansamlede masser på 

oppsiden slik at oppvandring forenkles. 

 

Forbygningene i kanaliserte strekk, spesielt i segment 20, bør rives for å gjenskape et naturlig elveløp. 

Mindre stein fra forbygningene kan med fordel tilbakeføres løpet for å gi noe flere skjulmuligheter i 

substratet. 

 

Det anbefales å reetablere kantvegetasjonen der denne er glissen eller manglende, med hovedfokus på 

segment 13 og 19-20.  

 

Det kan være hensiktsmessig å gjennomføre bunndyr- og vannkjemiske undersøkelser (jerninnhold) for 

å videre kartlegge omfang og eventuelle konsekvenser av okerutfellingen i vassdraget.  

Tabell 11. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge i Valvatnavågelva, med estimert kostnad, 

effekt på ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til vannforskriften (VF). Se figur 

6-figur 9 for plassering av tiltak. Effekt på ungfisk gjelder for vassdraget som helhet. 

Nr. Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt 

ungfisk (%) 

Effekt 

VF 

1. 13-20 
Utbedre bekkelukkinger som 

utgjør absolutte vandringshindre 
150-300 10-20 Nei 

2. 7/8 
Utbedre temporært hinder/fjerne 

ansamlede masser 
0-10 0-5 Nei 

3. 20 Rive forbygninger 100-200 0-5 Nei 

4. 13, 19-20 Reetablere kantvegetasjon* 0* 0-5 Nei 

5. 19, 20, A3 
Bunndyr- og vannkjemiske 

undersøkelser 
10-20 - Nei 

*Høyere kostnader ved aktiv gjenplanting, eller dersom det må bygges gjerder. 
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2. BEKK UT I GRUNNAVÅGEN 

Bekken som renner ut i Grunnavågen, heretter omtalt som «Grunnavågbekken», ligger i Stord kommune 

(figur 1). Nedbørsfeltet til vassdraget er 0,3 km² (tabell 12), og har en gjennomsnittlig vannføring på 

19 l/s (nevina.nve.no). Nedbørsfeltet består i all hovedsak av skog, men også urbane områder og 

infrastruktur, samt litt myr. Det er én innsjø i feltet, Nestjørna (0,03 km², 9 moh.) midt i nedbørfeltet.   

 

Grunnavågbekken ble kartlagt fra osen og opp til Nestjørna, en strekning på ca. 260 m (figur 12). Det 

har nylig blitt laget en ny vei over elven nær utløpet til sjøen. Bekken er lagt i rør under veien, og i den 

forbindelse har det blitt etablert en fisketrapp oppstrøms bekkelukkingen for å forenkle oppvandring for 

anadrom fisk.  

 

Det har gått sjøørret i bekken, og det har nylig blitt observert anadrom fisk. Det foregår også sjøfiske 

etter sjøørret i nærheten av bekken (Thor Oddvar Havn, pers.medd.).  

Tabell 12. Vassdragsbeskrivelse for kartlagte deler av Grunnavågbekken. Feltareal og 

middelvannføring er hentet fra nevina.nve.no/. Se figur 15 for kart. 

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste punkt 

(moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Grunnavågbekken 0,3 63 19 260 406 

 

Figur 12. Oversiktskart kartlagt strekning i Grunnavågbekken og elektrofiskestasjonen. Den nye veien 

nederst er ikke med på kartet.  

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

HYDROLOGISKE INNGREP 

Det foreligger ikke informasjon om vannkraftverk eller vannuttak i elven. Hydrologisk status er derfor 

vurdert å være svært god. 

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

I Grunnavågbekken ble det registrert to temporære vandringshinder, begge kunstige (se kart i figur 15). 

Nedstrøms bekkelukkingen har det blitt laget til en kunstig kulp av betong (figur 13A). Mellom kulpen 

og røret er det ca. 1 m med steinplastring (figur 13B). Anadrom fisk er avhengig av flo for å få tilgang 

til kulpen, og ved lav vannføring er det krevende for fisken å vandre inn i røret og videre oppover. Dette 

anses derfor å være et menneskeskapt, temporært vandringshinder. De anrettede betongspaltene i røret 

er imidlertid gunstige for oppvandrende fisk da de bidrar til å sikre høyere vannstand i røret. Oppstrøms 

bekkelukkingen har det blitt etablert en fisketrapp (figur 13C). Utformingen er relativt god, med steiner 

i bunn av de trinnvise kulpene, og spalter som sikrer videreføring av vann samt fungerer som 

oppvandringskanal for fisk. Trappen er dog avhengig av en viss vannføring for å være funksjonell, og 

ved lav vannføring (som under befaring) er det ikke mulig å vandre opp. Dette anses derfor også som et 

kunstig, temporært vandringshinder. Øverst i fisketrappen er bunnen plastret med betong, og for å bøte 

på oppvandringen har det blitt støpt en renne (figur 13D). Rennen er noe smal og strekker seg ikke hele 

veien opp til det naturlige bekkeløpet, hvilket ideelt sett burde utbedres for å forenkle oppvandring 

ytterligere. Hvorvidt oppvandring var krevende også i naturlig tilstand er vanskelig å si, men grunnet 

det lille nedbørfeltet (middelvannføring 19 l/s) er det sannsynlig. Oppstrøms fisketrappen er det ingen 

vandringshindre opp til Nestjørnet, og den eneste bekkelukkingen i Grunnavågbekken er røret under 

veien. 
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Figur 13. Vandringshindre og bekkelukkinger: A) I utløpet av bekken er det anrettet med et 

betongbasseng like nedom bekkelukkingen. B) Nyanlagt rør (sett nedenfra), med betongspalter som 

forenkler oppvandring for anadrom fisk. Ved lav vannføring er det imidlertid vanskelig å passere. C) 

Oppstrøms bekkelukkingen har det blitt anrettet en fisketrapp. D) I overgangen fra fisketrapp til naturlig 

bekkeløp er bunnen dekket med betong, med en støpt fiskerenne.  

 

MORFOLOGISKE INNGREP 

Mesteparten av Grunnavågbekken har lite morfologiske inngrep, med unntak av nedre del. Røret under 

veien og den etablerte fisketrappen utgjør relativt store inngrep i bunnen og bankene (figur 13A-D; 

figur 14A). Det er også et kort strekk med forbygde banker i segment 2 (figur 14B), men ellers fremstår 

bekken naturlig. Kantvegetasjonen har blitt fjernet i forbindelse med øvrige inngrep i nedre del (figur 

14A). Nedbørfeltet er lite og preget av en del boligfelt og infrastruktur. Dette trekker ned den 

morfologiske statusen i bekken, slik at den blir «dårlig» (tabell 13). 
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A) 

 

B) 

 

Figur 14. Morfologiske inngrep i Grunnavågbekken: A) Inngrep i bunnen og mangelfull kantvegetasjon 

i segment 1. B) Forbygde banker øverst i segment 2. 

 

Tabell 13. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Grunnavågbekken i % av elvelengden, og samlet 

morfologisk status i henhold til vannforskriften (Veileder 01:2009). 

Elv 
Lengde 

(m) 

Utretting/ 

bekkelukking 
Bunnen Bankene 

Kant- 

vegetasjon 

Nedbør- 

feltet 

Morfol

. status 

Grunnavåg

bekken 
260 ≤ 10 > 10-25 >20-50 > 20-40 40-60 Dårlig 
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Figur 15. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiskestasjoner, og nummererte segmenter i 

Grunnavågbekken. Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 14 for detaljer om hvert 

segment. 
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HABITATFORHOLD 

Grunnavågbekken består hovedsakelig av stryk- og renneparti med god morfologisk variasjon og bra 

skjulmuligheter for ungfisk, slik at bekken i sum får svært god habitatkvalitet (tabell 14; se kart i figur 

15). Segment 1 er et stryksegment av dårlig habitatkvalitet, preget av store morfologiske inngrep. Røret 

og fisketrappen av betong er stort sett uegnet habitat for fisk, til tross for at steiner lagt i bunn av cellene 

bøter noe på manglende skjulmuligheter (figur 13C). I segment 2 går bekken over i et naturlig løp med 

variert substrat og tett kantvegetasjon, hvilket gir svært god habitatkvalitet. Substratet tilbyr både skjul 

og gytemuligheter (figur 16A-B). I segment 3 går bekken over i et bredere, sakteflytende renneparti av 

svært god kvalitet, opp til Nestjørna. Det er mye vegetasjon og gode skjulmuligheter for fisk, men 

begrenset med gytemuligheter i segmentet (figur 16C).  

 

A) 

 

B) 

 
 

 

 

 

Figur 16. Habitatforhold i Grunnavågbekken: A) 

Grus i segment 1, men liten vanndekning. B) 

Stryksegment 1 har tett kantvegetasjon og gode 

oppvekstsvilkår for ungfisk. C) Rennesegment 3 

er sakteflytende, men med en del skjulmuligheter 

for ungfisk.  

 
 

C) 

 

Tabell 14. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i 

Grunnavågbekken. Segmentene er avmerket i figur 15. 

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

Grunnavågbekken 1 Stryk 2 2 1 5 Dårlig 19 

 2 Stryk 4 4 4 12 Svært god 212 

 3 Renne 4 3 4 11 Svært god 175 

  Totalt   3,9 3,5 3,9 11,2 Svært god 406 
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UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført under gode forhold på én stasjon i Grunnavågbekken, den 7. september 2021. 

Ettersom løpet er smalt strakk stasjonen seg et godt stykke opp i segmentet, og det ble ikke ansett 

nødvendig å ha to stasjoner i bekken da habitatforholdene var gjennomgående lik. Stasjonen ble plassert 

i segment 2, oppstrøms fisketrappen (se kart i figur 15; vedlegg 2). Se vedlegg 1 for vanntemperatur og 

ledningsevne under elektrofisket, og vedlegg 3 for koordinater og vannlokalitetskoder.  

På stasjonen var det velegnet habitatkvalitet (jf. Veileder 02:2018). På 42 m² ble det fanget 2 ørret, begge 

årsyngel. Estimert ørrettetthet på stasjonen var 12 fisk per 100 m², tilsvarende svært dårlig økologisk 

tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret var hhv. 7,1 og 7,3 cm. 

Fangsten indikerer at det er svært lave fisketettheter i bekken, og mangelen på data gjør det vanskelig å 

fastsette hvorvidt det er innslag av stasjonær ørret. Historiske observasjoner tilsier imidlertid at det kan 

være sjøørret. 

 

FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Grunnavågbekken er en liten bekk med et svært lite nedbørsfelt (0,3 km2 og snittvannføring på 19 l/s). 

Ved lav vannføring vil det ikke kunne være mulig å vandre opp i nedre del, og for ungfisk vil det trolig 

kun være sporadiske plasser i bekken med tilstrekkelig vanndekning. I segment 3 flater bekken ut og 

blir bredere, og her vil ikke lav vannføring være et like stort problem. Med dette til grunn anses det 

naturlige potensialet for ungfiskproduksjon i bekken å være lavt, hvilket støttes av data fra elektrofisket. 

Det er likevel muligheter for produksjon og habitatet er godt med sporadiske gytemuligheter, spesielt i 

segment 2. Det er ikke mulig å vandre opp gjennom røret og fisketrappen ved lav vannføring, med ved 

moderat vannføring er utformingen gunstig med tanke på fiskevandring. Hvordan løsningen fungerer 

ved høy vannføring er vanskelig å si. Ved lav vannføring (slik som ved befaringen) var det ikke mulig 

å vandre opp.  

 

Utover at det er begrenset med vannføring i bekken anses røret og fisketrappen å være de eneste 

flaskehalsene av betydning, da de utgjør kunstige temporære vandringshindre.  

 

Det er gytegrus i segment 2, og det anses å være tilstrekkelig gytemuligheter i bekken slik at dette ikke 

er begrensende for produksjonen. 

TILTAK 

Det anbefales ikke å gjennomføre store tiltak i Grunnavågbekken. Røret og fisketrappen er tilrettelagt 

for oppvandring, men vil være avhengig av en viss vannføring for å fungere. I naturlig tilstand ville 

trolig oppvandring også foregått ved flo og høy vannføring. Den kan imidlertid være hensiktsmessig å 

utvide betongrennen øverst i trappen helt opp til det naturlige bekkeløpet, og gjøre rennen litt bredere. 

 

Ideelt sett burde kantvegetasjonen i segment 1 reetableres da dette kan bidra til skygge og skjul under 

ned- og oppvandring gjennom fisketrappen (tabell 15). 

Tabell 15. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge i Grunnavågbekken, med estimert kostnad, 

effekt på ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til vannforskriften (VF). Se figur 

15 for plassering av tiltak. Effekt på ungfisk gjelder for vassdraget som helhet. 

Nr. Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt 

ungfisk (%) 

Effekt 

VF 

1. 1 Utvide betongrenne 5-10 0-5 Nei 

2. 1 Reetablere kantvegetasjon* 0* 0-3 Nei 

*Høyere kostnader ved aktiv gjenplanting, eller dersom det må bygges gjerder. 
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3. BEKK UT I SÆVARHAUGSVIKA 

Bekk ut i Sævarhaugsvika, heretter omtalt som «Sævarhaugsvikabekken», renner ut i ytre 

Hardangerfjorden, og ligger i Stord kommune (figur 1). Vassdraget er ikke en del av elvenettet hos 

nevina.nve.no, men ved bruk av kotedata er nedbørsfeltet beregnet å være ca. 0,5 km² (tabell 16), og 

har en estimert gjennomsnittlig vannføring på ca. 35 l/s (NVE Atlas). Nedbørsfeltet består for det meste 

av dyrket mark og bebyggelse, samt mindre skogområder. Det er ingen innsjøer i feltet. 

 

Bekken ble kartlagt den 7. september 2021 fra osen og opp til et naturlig absolutt vandringshinder, en 

strekning på ca. 0,8 km (figur 17). Øverst er bekken lagt i rør, og dette utgjør et kunstig, absolutt 

vandringshinder som forhindrer anadrom fisk fra å utnytte de øverste ca. 80 m av bekken. 

 

Det har gått sjøørret i bekken historisk, også i øvre halvdel, men mindre fisk skal ikke ha klart å vandre 

opp etter at bekken ble lagt i rør flere steder (Bjørn Rune Larsen, pers. medd.). Det har ikke blitt 

observert sjøørret nylig, men strandsonen i Sævarhaugsvika utnyttes som beiteområde for sjøørret slik 

at her fiskes det aktivt (Thor Oddvar Havn, pers. medd.).    

Tabell 16. Vassdragsbeskrivelse for kartlagte deler av bekken ut i Sævarhaugsvika. Feltareal er tegnet 

og estimert i norgeskart, og middelvannføring er hentet fra NVE Atlas. Se figur 21 og figur 22 for kart. 

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste 

punkt (moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Bekk ut i Sævarhaugsvika 

(dagens situasjon) 

~0,5 ~57 ~35 720 961 

Bekk ut i Sævarhaugsvika 

(opprinnelig situasjon) 

~0,5 ~57 ~35 800 1132 

 

 

Figur 17. Oversiktskart kartlagt strekning i Sævarhaugsvikabekken, inklusive elektrofiske- og 

bunndyrstasjoner og absolutte vandringshindre.  

http://nevina.nve.no/
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
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INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

HYDROLOGISKE INNGREP 

Det foreligger ikke informasjon om kraftverk eller vannuttak i vassdraget, og hydrologisk status er 

derfor vurdert å være svært god. 

 

 

VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

I Sævarhaugsvikabekken ble det registrert 5 temporære vandringshindre (3 naturlige, 2 kunstige), ett 

kunstig absolutt vandringshinder, og ett naturlig absolutt vandringshinder (se kart i figur 21 og figur 

22).  

 

I overgangen til segment 5 er bekken kanalisert, og det går et gjerde over løpet. Dette har ansamlet store 

mengder drivved, hvilket gjør det svært vanskelig å vandre forbi (figur 18A). De temporære hinderne i 

segment 6 og 7 skyldes også drivved, men de er hhv. naturlig og kunstig (gjerde over bekken). I segment 

9 og 10 er det to relativt bratte bergparti som utgjør hvert sitt temporære vandringshinder (figur 18B). 

Disse vil kun være mulig å vandre forbi på høye vannføringer. Røret (segment 11) er litt utfordrende, 

men ellers er oppvandring grei opp til det lange røret i segment 19. Oppvandring forbi røret er dels 

krevende på grunn av rørets lengde (ca. 30 m) og noe gradient, men i tillegg er det en rist på oppsiden 

som har ansamlet drivved og blokkert oppvandring (figur 18C). Dette utgjør derfor et kunstig, absolutt 

vandringshinder for anadrom fisk. Øverst i segment 21 blir bekken bratt og grov, slik at dette utgjør et 

naturlig, absolutt vandringshinder (figur 18D).  

 

 

Det er 5 bekkelukkinger i bekken, hvorav tre kulverter og to rør. Samtlige kulverter (segment 2, 13, 14) 

har grei passasje, men rørene er mer problematiske. Røret i segment 11 er litt forhøyet, men det er en 

liten kulp nedenfor som oppvandrende fisk kan utnytte (figur 19A). Sannsynligvis er røret greit å vandre 

gjennom på de fleste vannføringer, men røret er relativt langt (ca. 10 m). Røret i segment 19 er 

betraktelig mer krevende, og utgjør et vandringshinder (figur 18C og figur 19B).  
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Figur 18. Vandringshindre: A) Steinplastring og gjerde over bekken i segment 4 ansamler drivved og 

tetter løpet. B) Relativt bratt berg i segment 10 utgjør naturlig, temporært hinder. C) Kunstig absolutt 

vandringshinder like oppstrøms røret i segment 18. Risten ansamler drivved og blokkerer oppvandring. 

D) Naturlig absolutt vandringshinder øverst i segment 21, der bekken blir liten og bratt. 

 

A 

 

B 

 

Figur 19. Bekkelukkinger: A) Røret i segment 11 er litt forhøyet, men det er en liten kulp nedenfor som 

fisk kan utnytte for å hoppe opp og inn i rør. B) Inngangen til røret i segment 19 er grei, men røret er 

langt. På bunnen øverst i segment 18 er det avsatt finstoff. 

A)  

 

B)   

 

C)  

 

D) 
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MORFOLOGISKE INNGREP 

Mesteparten av bekken er påvirket av relativt store morfologiske inngrep (se kart i figur 21 og figur 

22).  Ca. 50 m av bekken er lagt i rør, men utenom det er ikke tegn utretting eller større inngrep i bunnen. 

Bankene er forbygde lags ca. 20 % av strekningen, og det er spesielt i segment 1-4 at deler av strekket 

er kanalisert (figur 20B-C). Forbygningene fremstår gamle og er av stein, slik at de tilbyr skjul for 

ungfisk. De medfører imidlertid noe mer homogen vannstrøm og redusert morfologisk variasjon. 

Kantvegetasjonen har blitt fjernet langs ca. 60 % av strekningen, hovedsakelig fra osen og opp til 

segment 17 (figur 20A, C-D). Det er beitemark langs store deler av bekken, slik at kantvegetasjonen 

sannsynligvis har blitt beitet ned, eller stedvis manuelt fjernet. Nedbørfeltet er sterkt påvirket av 

jordbruksareal og bebyggelse. I nyere tid skal myrområder ha blitt bygd ut og asfaltert, med hyppigere 

flom som følge (Berit Haga Vikanes, pers. medd.). Inngrepet vil også kunne medføre lengre perioder 

med lav vannføring. Ved befaring var vannet i bekken farget, og det var avsatt finstoff på bunnen i 

segment 18 (figur 19B). Konsentrasjon av finstoff synes å øke oppover i bekken. Inngrepene i 

nedbørfeltet har trolig en begrensende effekt på fiskeproduksjon som følge av uregelmessig vannføring 

og økt fare for flom, samt at farget vann er ugunstig for fisk (visuelle predatorer etc.). 

 

De store inngrepene i nedbørfeltet blir utslagsgivende og trekker ned den samlede morfologiske statusen 

i bekken, slik at den blir «svært dårlig» (tabell 17). 

Tabell 17. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Sævarhaugsvikabekken i % av elvelengden, og 

samlet morfologisk status i henhold til vannforskriften (Veileder 01:2009). 

Elv 
Lengde 

(m) 

Utretting/ 

bekkelukking 
Bunnen Bankene 

Kant- 

vegetasjon 

Nedbør- 

feltet 

Morfol. 

Status 

Bekk ut i 

Sævarhaugsvika 
800 ≤ 10 ≤ 10 >20-50 > 40-60 > 60 

Svært 

dårlig 
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Figur 20. Morfologiske inngrep i Sævarhaugsvikabekken A) Mangelfull kantvegetasjon i segment 1-4. 

B) Steinforbygde banker/kanalisert løp i segment 4. C) Forbygning i segment 14. D) Ingen 

kantvegetasjon i segment 15-16. 

A) 

 

B) 

 

C)  

 

D)  

 



 

Rådgivende Biologer AS 45 Rapport 3662 

 

Figur 21. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiske- og bunndyrstasjoner og nummererte segmenter i nedre del av Sævarhaugsvikabekken. Segmentenes 

habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 18 for detaljer om hvert segment. 
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Figur 22. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiske- og bunndyrstasjoner og nummererte segmenter i øvre del av Sævarhaugsvikabekken. Segmentenes 

habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 18 for detaljer om hvert segment.
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HABITATFORHOLD 

Sævarhaugsvikabekken består av stryk, gyteareal og rør av varierende habitatkvalitet, slik at elven i sum 

får moderat habitatkvalitet (tabell 18; se kart i figur 21 og figur 22). Opp til segment 11 består bekken 

av gyteareal og stryk om hverandre. Segment 6, 7 og 9 (hhv. stryk, gyteareal, og stryk) har god eller 

svært god habitatkvalitet som følge av bra morfologisk variasjon, tett kantvegetasjon, og gode gyte- og 

skjulvilkår (figur 23B). Øvrige segmenter opp til segment 11 har svært dårlig til moderat habitatkvalitet, 

som regel trukket ned av lite kantvegetasjon, noe ugunstig dybde- og strømforhold og en del finstoff i 

substratet på gytearealene (figur 23A). Stryksegment 2 og 4 har dårlig morfologisk variasjon grunnet 

forbygninger. Segment 11 består av rør på ca. 12 m og grunnet dets lengde anses det som et eget segment 

med svært dårlig habitatkvalitet. Segment 12 er et stryksegment av moderat kvalitet, før bekken går over 

i et langt strekk bestående av kun gyteareal (opp til røret i segment 19). Gytearealene har for det meste 

dårlig eller svært dårlig kvalitet grunnet noe dårlige strømforhold, mye finstoff i substratet, og lite 

kantvegetasjon (figur 23C). Unntaket er segment 17 og 18 der kantvegetasjonen er tettere. Segment 19 

er det lange røret under Hagavollen, og har svært dårlig kvalitet. Segment 20 er gyteareal og stryk av 

hhv. god og svært god kvalitet som følge av tett bra med gytemuligheter, skjul, og tett kantvegetasjon 

(figur 23D). 

I sum er det svært mye gyteareal i bekken, og i stryksegmentene er det greit med skjul. På gytearealene 

er det noe imidlertid begrenset med skjul for ungfisk.  

 

A) 

 

B) 

 
  

C) 

 

D) 

 

Figur 23. Habitatforhold i Sævarhaugsvikabekken: A) Gytearealet i segment 5 har moderat kvalitet som 

følge av mye finstoff og begrenset dybde.  B) Stryksegment 6 har svært god habitatkvalitet med gode 

skjul- og oppvekstsvilkår. C) Gytearealet i segment 16 har dårlig kvalitet grunnet litt lav vannfart og 

mangelfull kantvegetasjon. Segment 17 øverst i bildet.  D) Segment 20 er gyteareal av god kvalitet med 

bra dybde, lite finstoff, og tett kantvegetasjon.  
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Tabell 18. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i 

Sævarhaugsvikabekken. Segmentene er avmerket i figur 21 og figur 22. 

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

Sævarhaugs- 1 Gyteareal 2 1 1 4 Svært dårlig 57 

vikabekken 2 Stryk 2 3 1 6 Dårlig 16 

 3 Gyteareal 3 2 1 6 Dårlig 7 

 4 Stryk 2 4 1 7 Moderat 32 

 5 Gyteareal 2 1 4 7 Moderat 97 

 6 Stryk 4 4 4 12 Svært god 40 

 7 Gyteareal 3 3 4 10 God 99 

 8 Gyteareal 3 3 2 8 Moderat 216 

 9 Stryk 4 4 3 11 Svært god 48 

 10 Stryk 3 2 2 7 Moderat 26 

 11 Rør 1 1 1 3 Svært dårlig 7 

 12 Stryk 2 4 1 7 Moderat 14 

 13 Gyteareal 2 1 1 4 Svært dårlig 15 

 14 Gyteareal 2 1 2 5 Dårlig 13 

 15 Gyteareal 2 1 1 4 Svært dårlig 85 

 16 Gyteareal 2 3 1 6 Dårlig 70 

 17 Gyteareal 2 2 3 7 Moderat 46 

 18 Gyteareal 3 3 4 10 God 48 

 19 Rør 1 1 1 3 Svært dårlig 25 

 20 Gyteareal 3 3 4 10 God 71 

 21 Stryk 4 4 4 12 Svært god 100 

  Totalt   2,7 2,6 2,6 7,9 Moderat 1132 

 

BUNNDYR 

Det ble tatt to bunndyrsprøver i Sævarhaugsvikabekken. Stasjon 1 og 2 var plassert i hhv. nedre og øvre 

del (se kart i  figur 21 og figur 22). Se vedlegg 4 for informasjon om dato, koordinater og 

vannlokalitetskode i vannmiljø for hver stasjon, og vedlegg 6 for arter/grupper på stasjonene og 

utregnede indekser.  

 

På stasjon 1 ble det i bunndyrprøven funnet 11 ulike arter/grupper, blant annet den svært 

forsuringsfølsomme døgnfluen Baetis rhodani.  Forsuringsindeks I var 1, hvilket tilsvarer god økologisk 

tilstand (Veileder 02:2018). Indeksverdien tilsvarer egentlig svært god tilstand, men denne tilstanden 

kan ikke gis ettersom den må være gitt basert på både vår- og høstprøver. I tillegg til Baetis rhodani ble 

også den forsuringsfølsomme muslingen Pisidium sp. funnet. Sævarhaugsvikabekken er svært kalkfattig 

og klar (vann-nett.no). Grunnet lite datagrunnlag kunne ikke RAMI-indeks på stasjonen beregnes. 

ASPT-indeks for stasjonen ble beregnet til 3,3, hvilket tilsvarer svært dårlig økologisk tilstand med 

hensyn på eutrofiering (Veileder 02:2018). 

 

På stasjon 2 ble det i bunndyrprøven funnet 12 ulike arter/grupper. Blant disse var det to arter/grupper 

steinfluer, én døgnflue og én vårflue. Forsuringsindeks I var 1, hvilket tilsvarer god økologisk tilstand 

(Veileder 02:2018). Det ble fanget 2 forsuringsfølsomme arter, de samme som på stasjon 1. Av samme 

grunn som på stasjon 1 kunne ikke RAMI-indeks på stasjon 2 beregnes. ASPT-indeks for stasjonen ble 

beregnet til 4,6, hvilket tilsvarer dårlig økologisk tilstand med hensyn til eutrofiering (Veileder 02:2018). 

 

Bunndyrundersøkelsene i Sævarhaugsvikabekken indikerer at forsuring ikke er et problem i vassdraget.  

ASPT-indeksene tilsier imidlertid at elven, både nedre og øvre del, er sterkt påvirket av eutrofiering og 

https://vann-nett.no/portal/
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organisk belastning.  

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført under gode forhold på to stasjoner i bekken, den 7. september 2021. Stasjon 1 og 

2 er plassert i hhv. segment 4 og 16 (se kart i figur 6 og figur 22; vedlegg 2). Se vedlegg 1 for 

vanntemperatur og ledningsevne under elektrofisket, og vedlegg 3 for koordinater og 

vannlokalitetskoder. Lengdefordeling for fangsten er presentert i figur 24.  

 

På stasjon 1 var det egnet habitatkvalitet (jf. Veileder 02:2018). På 25 m² ble det fanget totalt 17 ørret 

hvorav 4 årsyngel og 13 eldre individer. Estimert ørrettetthet på stasjonen var 127 fisk per 100 m², 

tilsvarende svært god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 6 til 18 

cm (figur 24). Det ble også observert én skrubbe og én stor ål på stasjonen. 

 

På stasjon 2 var habitatkvaliteten egnet (jf. Veileder 02:2018). På 30 m² ble det fanget 22 ørret hvorav 

10 årsyngel og 12 eldre individer. Estimert fisketetthet på stasjonen var 150 fisk per 100 m², tilsvarende 

svært god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 6 til 21 cm (figur 

24). Det ble ikke observert andre arter enn ørret på stasjonen. 

 

Lengdefordelingen av fangsten tilsier at ørreten på stasjon 1 sannsynligvis er anadrom, mens fisken på 

stasjon 2 har stort innslag av stasjonær fisk. Dette samsvarer med informasjon fra lokale, som ikke har 

observert anadrom ørret oppstrøms røret i segment 11 på lang tid (Bjørn Rune Larsen, pers. medd.). 

 

  

Figur 24. Lengdefordeling for ørret fanget på to elektrofiskestasjoner i Sævarhaugsvikabekken. Stasjon 

1 og 2 befinner seg i hhv. nedre og øvre halvdel av bekken (se kart i figur 21 og figur 22). Elektrofisket 

ble utført 7. september 2021. 

FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Bekken har et relativt lite nedbørsfelt og middelvannføring, slik at det trolig er noe begrenset med 

potensiale for ungfiskproduksjon i øvre halvdel.  Fangsten under elektrofisket tilsier imidlertid at det er 

gode tettheter i bekken, også i øvre del, men at anadrom fisk sannsynligvis ikke får utnyttet strekket 

oppstrøms segment 10. 

 

Den viktigste flaskehalsen for produksjon av laksefisk i bekken er de lange rørene i segment 11 og 19. 

Vandring opp til røret i segment 11 er naturlig krevende med relativt bratte berg, og dette er 

sannsynligvis bidragsyter til at anadrom fisk trolig ikke utnytter øvre halvdel av bekken. Røret i segment 

11 er imidlertid relativt langt og har forhøyet inngang, slik at anadrom fisk kan bli avskrekket fra å 

vandre gjennom. Røret i segment 19 utgjør et kunstig, absolutt vandringshinder og dersom anadrom fisk 

klarer å vandre opp til røret kommer de ikke forbi for å utnytte øverste del av bekken. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 >25

A
n
ta

ll
 (

n
) 

 _

Fiskelengde (cm)

Stasjon 1

Ørret

Areal : 25 m²

0

1

2

3

4

5

6

7

8

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 >25

A
n

ta
ll

 (
n
) 

 _

Fiskelengde (cm)

Stasjon 2

Ørret

Areal: 30 m2



 

Rådgivende Biologer AS 50 Rapport 3662 

Videre er glissen eller manglende kantvegetasjon også begrensende for produksjonen. Med unntak av 

segment 5, 6, 18, 20-21 er det lite kantvegetasjon langs hele strekningen (se kart i figur 21 og figur 22). 

 

Inngrep i nedbørfeltet som fører til utslipp av finstoff, og herunder farging av vannet, har hvert fall på 

kort sikt en begrensende effekt på fiskeproduksjonen. Kilden til utslippet er usikker, men i nyere tid har 

det vært byggeaktivitet vest for segment 16. Flere steder var det tegn til sedimentering av finstoff på 

substratet. På lengre sikt kan utbygging av myrområder og lignende sannsynligvis ha negative 

konsekvenser for fisk ved å påvirke vannførings- og flomregimet. 

 

Kanalisering og forbygde banker, hovedsakelig i segment 1-4, er begrensende for produksjonen lokalt 

ettersom forbygningene låser løpet og reduserer morfologisk variasjon.  

 

Det er lite skjul for ungfisk i substratet på noen av gytearealene, hovedsakelig i segment 13-16.  

 

Generelt er det rikelig med gytemuligheter i bekken, slik at dette ikke anses som en flaskehals for 

produksjonen. 

 

TILTAK 

For å øke sannsynligheten for at anadrom fisk vandrer opp forbi segment 11 anbefales det å gjenåpne 

bekken i segment 11 ved å fjerne røret (tabell 19). Et kort rør eller en kulvert under Hagaveien er greit, 

men per i dag er røret lengre enn det trenger å være.  Dersom dette viser seg å bli vanskelig kan det bøte 

litt på oppvandringsproblemene å grave ut en dypere kulp like nedenfor røret. Å gjennomføre tiltak i 

forbindelse med røret i segment 19 vil være svært omfattende, og potensiale for produksjon oppstrøms 

står ikke i stil med omfanget. Oppsiden av røret bør imidlertid utbedres ved å fjerne risten og ansamlet 

drivved, slik at eventuell oppvandring blir lettere. 

 

Videre anbefales det å reetablere kantvegetasjonen der denne er glissen eller mangelfull. Dette vil kunne 

gi bedre skygge- og skjulforhold for ungfisk, økt morfologisk variasjon og næringstilgang, samt fungere 

som en buffer mot eventuell landbruksavrenning.  

 

Det anbefales at kilde for utslipp av finstoff identifiseres og at det gjennomføres tiltak (for eksempel. 

fangdammer), eller at tiltak utbedres. 

 

Det anbefales å rive forbygningene i segment 1-4 for å reetablere et naturlig bekkeløp. Litt av steinene 

i forbygningene kan legges i løpet for å øke skjulmulighetene i strekket. 

 

Jevnt fordelte steinutlegg i klynger (d=15-20 cm) i segment 13-16 vil være hensiktsmessig for å øke 

skjulforhold i substratet for ungfisk.  

Tabell 19. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge i Sævarhaugsvikabekken, med estimert 

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

Se figur 21 og figur 22 for plassering av tiltak. Effekt på ungfisk gjelder for vassdraget som helhet. 

Nr. Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt 

ungfisk (%) 

Effekt 

VF 

1. 11 Gjenåpne bekken/fjerne rør 20-50 20-30 Nei 

2. 19 Fjerne rist og ansamlet drivved* 0* 5-10 Nei 

3. 1-4, 7, 8-17, 20-21 Reetablere kantvegetasjonen** 0** 5-10 Nei 

4. Nedbørfelt Begrense utslipp av finstoff Usikkert 0-5 Nei 

5. 1-4 Rive forbygninger 20-40 0-5 Nei 

6. 13-16 Steinutlegg i klynger 10-15 0-3 Nei 

*Gitt frivillig arbeid. **Høyere kostnader ved aktiv gjenplanting, eller dersom det må bygges gjerder.  

  



 

Rådgivende Biologer AS 51 Rapport 3662 

4. PETARTEIGELVA 

Petarteigelva renner ut i Dåfjorden, i Stord kommune (figur 1). Nedbørsfeltet til vassdraget er 3,0 km² 

(tabell 20) og har en gjennomsnittlig vannføring på 215 l/s (nevina.nve.no). Nedbørsfeltet består i all 

hovedsak av skog, samt litt myrområder og dyrket mark.  Det er to innsjøer i feltet, Nedre Petarteigvatnet 

(0,06 km2, 43 moh.) i vest og Rutletjørna (0,07 km2, 51 moh.) i øst (NVE Atlas). Nedre Petarteigvatnet 

fungerer som reservedrikkevann for befolkningen i Dåfjorden (Thor Oddvar Havn, pers. medd.).   

 

Petarteigelva ble kartlagt fra osen og opp til et naturlig absolutt vandringshinder, en strekning på ca. 1 

km. Det er imidlertid et kunstig, absolutt vandringshinder allerede ca. 0,5 km opp i elven som forhindrer 

anadrom fisk fra å utnytte øvre del. Sidebekken fra Nedre Petarteigvatnet har en anadrom lengde på ca. 

285 m, opp fra samløpet med hovedelven. Totalt kartlagt strekning er ca. 1,3 km (figur 25). 

 

Det foreligger ikke informasjon om observasjoner av anadrom laksefisk i vassdraget, men det har blitt 

gjennomført undersøkelser i 1995 (Johnsen mfl. 1996) og det er et aktivt fiske av sjøørret i Dåfjorden 

(Thor Oddvar Havn, pers. medd.).   

Tabell 20. Vassdragsbeskrivelse for kartlagte deler av Petarteigelva. Feltareal og middelvannføring er 

hentet fra nevina.nve.no/. Se figur 30 og figur 31 for kart. 

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste punkt 

(moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Petarteigelva 

(dagens 

situasjon) 

3,0 281 215 800 1997 

Petarteigelva 

(opprinnelig 

situasjon) 

3,0 281 215 1300 3407 

 

Figur 25. Oversiktskart kartlagt strekning i Petarteigelva, inklusive elektrofiske- og bunndyrstasjoner 

og absolutte vandringshindre.  

http://nevina.nve.no/
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
http://nevina.nve.no/
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INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

HYDROLOGISKE INNGREP 

Ifølge NVE Atlas er det ingen hydrologiske inngrep som vannkraftverk eller vannuttak i nedbørfeltet 

eller i selve Petarteigelva (NVE Atlas). Ved befaring ble det registrert et eldre kvernhus i sidebekken 

fra Nedre Petarteigvatnet, og på oppsiden av Dafjordvegen er det vannkum- og rør med inntak i vannet 

(figur 26; se figur 30 for kart). Det foreligger ikke informasjon om hvor store mengder vann som tas ut 

eller eventuelle krav til minstevannføring, men grunnet sidebekkens begrensede potensiale for 

ungfiskproduksjon anses fraføringen av vann å ha små negative konsekvenser for fisk. Hydrologisk 

status i Petarteigelva er derfor satt til «moderat».  

 

 

 

Figur 26. Vannrør og kum ovenfor Dåfjordvegen, oppstrøms absolutt vandringshinder i sidebekken fra 

Nedre Petarteigvatnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
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VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

I Petarteigelva ble det registrert 8 temporære vandringshindre (5 naturlige, 3 kunstige), ett kunstig 

absolutt vandringshinder, og to naturlige absolutte vandringshindre (se kart i figur 30 og figur 31).  

 

I hovedelven er det ingen vandringshindre før røret i overgangen til segment 10. Ved befaring var røret 

fullstendig tørrlagt, og i tillegg tettet med drivved (figur 27A). Selv ved høyere vannføringer vil det 

ikke være mulig for anadrom fisk å passere røret, slik at det derfor er å regne som et menneskeskapt, 

absolutt vandringshinder. Røret er ikke sammenhengende, men delt opp med rom mellom 

bestanddelene. Selv uten drivved ville røret utgjort et temporært vandringshinder. Dette fordi vann vil 

renne ned i spaltene og under røret, hvilket vil vanskeliggjøre oppvandring ved lav vannføring. Røret 

forhindrer anadrom fisk fra å utnytte de øverste ca. 0,5 km av elven. Videre opp i hovedelven er det et 

lite temporært vandringshinder i overgangen til segment 12, før det absolutte vandringshinderet øverst 

i segment 15, ca. 1 km opp fra osen (figur 27B). Her blir elven såpass bratt og grov at videre oppvandring 

ikke er sannsynlig. 

 

Sidebekken fra Nedre Petarteigvatnet har mange vandringshindre til tross for den korte, anadrome 

strekningen. Dette skyldes en kombinasjon av økende gradient og menneskelige inngrep. De to nederste, 

temporære vandringshindrene i sidebekken er i form av kunstige terskler. Disse er krevende å forsere 

når det er lite vann. Videre opp er det et eldre kvernhus langs bekken, men det er grei passasje for 

anadrom fisk forbi dette. Øverst i segment A4 og i A5 er imidlertid oppvandring svært krevende, med 

flere temporære vandringshindre. De naturlige hindrene skyldes parti hvor bekken er spesielt bratt og 

grov, mens det kunstige hinderet skyldes en demning som kun vil være mulig å passere på svært gunstige 

vannføringer, og trolig kun for større fisk (figur 27C). Øverst i segment A5 et det først et krevende 

temporært hinder etterfulgt av et absolutt hinder på ca. 4-5 m (figur 27D).  

 

Det er fire bekkelukkinger i Petarteigelva, hvorav tre kulverter og ett rør. Samtlige bekkelukkinger har 

uproblematisk passasje for anadrom fisk, med unntak av røret i segment 9/10 som utgjør et absolutt 

vandringshinder (figur 27A).  
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Figur 27. Vandringshindre og bekkelukkinger: A) Røret i overgangen til segment 10 er tørrlagt og 

fullstendig tettet med drivved. B) Absolutt vandringshinder i segment 15 da elven blir mindre og 

brattere. C) Kunstig temporært vandringshinder i form av demning i segment A5. D) Naturlig absolutt 

vandringshinder øverst i segment A5. 
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MORFOLOGISKE INNGREP 

Relativt store deler av Petarteigelva er påvirket av morfologiske inngrep (se kart i figur 30 og figur 31).  

I nedre del av sidebekken fra Nedre Petarteigvatnet har elveløpet blitt flyttet i nyere tid, etter 1969 (se 

figur 28).  Inngrepet har resultert i en økning på ca. 15-20 m i sidebekken, men bekken har også blitt 

rettere og mer homogen i området.  

A) 

 

B) 

 

Figur 28. Endret elveløp nederst i sidebekken fra Nedre Petarteigvatnet (segment A1-A2). Området som 

er påvirket er avmerket med rødt. A: Elveløpet i 1969. B: Elveløpet i 2020. Bilder hentet fra 

norgeibilder.no. 

 

I segment 10 fremstår løpet utrettet (figur 29C), men dette har skjedd før 1969. Om lag en tredjedel av 

den kartlagte strekningen i Petarteigelva har inngrep i bankene (figur 29B-D). I enkelte områder er løpet 

kanalisert med forbygninger på begge sider (segment 4, 10, A1, A4), men ellers er det sporadiske 

erosjonssikrende forbygninger. Disse ser relativt gamle ut, er av stein, og tilbyr således skjul for ungfisk. 

I sum anses forbygningene begrensende for fiskeproduksjonen ettersom de låser elveløpet og gir lavere 

morfologisk variasjon, samt et mer homogent strømbilde og høyere vannfart i kanaliserte områder. 

Kantvegetasjonen er glissen eller mangelfull langs halvparten av elven, enten som følge av at den har 

blitt manuelt fjernet eller beitet ned (figur 29A-C). Foruten litt infrastruktur, bebyggelse og dyrket mark 

er det svært få inngrep i nedbørfeltet.  

 

Den mangelfulle kantvegetasjonen er utslagsgivende ved fastsettelse av morfologisk status, slik at elven 

i sum får «dårlig» morfologisk status (tabell 21). 

 

Tabell 21. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Petarteigelva i % av elvelengden, og samlet 

morfologisk status i henhold til vannforskriften (Veileder 01:2009). 

Elv 
Lengde 

(m) 

Utretting/ 

bekkelukking 
Bunnen Bankene 

Kant- 

vegetasjon 

Nedbør- 

feltet 

Morfol. 

Status 

Petarteigelva 1300 ≤ 10 ≤ 10 >20-50 > 40-60 ≤ 10 Dårlig 

 

 

 

 

 

https://norgeibilder.no/
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Figur 29. Morfologiske inngrep i Petarteigelva: A) Mangelfull kantvegetasjon i segment 1 og 2. B) 

Steinforbygde banker på sørlig side av elven i segment 2. C) Kanalisert løp i segment 10 og ingen 

kantvegetasjon. D) Kanalisert løp i segment A4 og eldre kvernhus (øverst på bildet). 

 

A) 

 

B) 

 

C)  

 

D)  
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Figur 30. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiske- og bunndyrstasjoner og nummererte segmenter i nedre del av Petarteigelva, samt sidebekken fra Nedre 

Petarteigvatnet (A1-A5). Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 22 for detaljer om hvert segment. 
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Figur 31. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiske- og bunndyrstasjoner og nummererte segmenter i øvre del av Petarteigelva. Segmentenes habitatkvalitet 

er vist med farger. Se tabell 22 for detaljer om hvert segment.
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HABITATFORHOLD 

Petarteigelva består utelukkende av stryk og gyteareal av varierende habitatkvalitet, slik at elven i sum 

får moderat habitatkvalitet (tabell 22). Nedre halvdel av hovedelven (segment 1-9) består primært av 

gyteareal, samt sporadiske stryksegment (1, 4, 7). Stryksegmentene tilbyr sporadiske gytemuligheter og 

moderat med skjul for ungfisk, men mangelfull kantvegetasjon trekker ned habitatkvaliteten til moderat 

for samtlige. Gytearealet i segment 2, 3 og 5 har dårlig eller svært dårlig habitatkvalitet som følge av 

relativt dårlige strøm- og dybdeforhold, høy andel finstoff i substratet, samt lite kantvegetasjon (figur 

32A).  I segment 6, 8 og 9 har gytearealene fått bedre habitatkvalitet grunnet mindre finstoff i substratet 

og mer kantvegetasjon (figur 32B). Øvre halvdel av hovedelven (segment 10-15) består utelukkende av 

stryk der substratet er grovere (mer blokk og stein), hvilket tilbyr mer skjul for ungfisk sammenlignet 

med nedre del. Det er god morfologisk variasjon og elveløpet er naturlig. Kombinert med bra skjul, 

sporadiske gytemuligheter, samt tett kantvegetasjon blir habitatkvaliteten god eller svært god i strekket 

(figur 32C).  

 

Sidebekken fra Nedre Petarteigvatnet (segment A1-A5) består i nedre del av gyteareal, før gradienten 

øker og bekken går over til stryk. Gytearealet i segment A1 og A2 har hhv. svært dårlig og dårlig 

habitatkvalitet. Dette skyldes lav vannfart, høy andel begroing av bunnsubstratet og finstoff, samt lite 

kantvegetasjon (figur 32D).  Vannplantene tilbyr noe skjul for ungfisk, men kan likevel være 

begrensende dersom de utilgjengeliggjør gytesubstratet. Stryksegmentene A3 og A4 er av moderat 

kvalitet. Det er relativt bra med skjul for ungfisk, men forbygningene og lite kantvegetasjon trekker ned. 

Segment A5 har et naturlig løp og god morfologisk variasjon, men substratet er grovt og mangler grus.  

Tett kantvegetasjon trekker opp og gir god habitatkvalitet. Høy gradient og vannfart, samt mangel på 

grus, gjør at det er svært begrenset potensiale for ungfiskproduksjon i segmentet. 

 

Det er rikelig med gytemuligheter i nedre del av både hovedelven og sidebekken. Det er relativt få 

skjulmuligheter for ungfisk i substratet på gytearealene, spesielt i segment 2 og 3, mens det er bedre 

skjul i stryksegmentene.  
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A) 

 

B) 

 
  

C) 

 

D) 

 

Figur 32. Habitatforhold i Petarteigelva: A) Gytearealet i segment 2 er av svært dårlig habitatkvalitet 

som følge av lav vannfart, mye begroing, og lite kantvegetasjon.  B) Gytearealet i segment 6 er av 

moderat kvalitet. Det er litt grunt, men vannfarten er grei. C) Stryksegment 14 er av svært god 

habitatkvalitet med god morfologisk variasjon, substrat som tilbyr skjul for ungfisk, og tett 

kantvegetasjon..  D) Gytearealet i segment A1 er av svært dårlig kvalitet som følge av lav vannfart, 

mangelfull kantvegetasjon, og mye begroing.  
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Tabell 22. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i 

Petarteigelva. Segmentene er avmerket i figur 30 og figur 31. 

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

Petarteigelva 1 Stryk 4 3 1 8 Moderat 186 

 2 Gyteareal 1 2 1 4 Svært dårlig 160 

 3 Gyteareal 2 2 1 5 Dårlig 221 

 4 Stryk 3 4 1 8 Moderat 84 

 5 Gyteareal 2 1 2 5 Dårlig 35 

 6 Gyteareal 2 3 2 7 Moderat 210 

 7 Stryk 3 4 1 8 Moderat 164 

 8 Gyteareal 2 3 4 9 God 111 

 9 Gyteareal 1 3 3 7 Moderat 120 

 10 Stryk 2 4 1 7 Moderat 181 

 11 Stryk 4 4 3 11 Svært god 462 

 12 Stryk 4 3 4 11 Svært god 309 

 13 Stryk 4 2 4 10 God 36 

 14 Stryk 4 3 4 11 Svært god 130 

 15 Stryk 4 2 4 10 God 291 

 A1 Gyteareal 1 2 1 4 Svært dårlig 130 

 A2 Gyteareal 2 2 1 5 Dårlig 136 

 A3 Stryk 3 3 1 7 Moderat 138 

 A4 Stryk 3 2 2 7 Moderat 160 

 A5 Stryk 4 2 4 10 God 143 

  Totalt  3,0 2,9 2,4 8,2 Moderat 3407 

 

BUNNDYR 

Det ble tatt to bunndyrsprøver i Petarteigelva. Stasjon 1 og 2 var plassert i hhv. nedre og øvre del (se 

kart i  figur 30 og figur 31). Se vedlegg 4 for informasjon om dato, koordinater og vannlokalitetskode 

i vannmiljø for hver stasjon, og vedlegg 6 for arter/grupper på stasjonene og utregnede indekser.  

 

På stasjon 1 ble det i bunndyrprøven funnet 19 ulike arter/grupper. Blant disse var det fire arter/grupper 

døgnfluer, tre steinfluer, og seks vårfluer. Forsuringsindeks I var 1, hvilket tilsvarer god økologisk 

tilstand (Veileder 02:2018). Indeksverdien tilsvarer egentlig svært god tilstand, men denne tilstanden 

kan ikke gis ettersom den må være basert på både vår- og høstprøver. Det ble fanget 6 

forsuringsfølsomme arter, blant annet den svært forsuringsfølsomme døgnfluen Baetis rhodani. 

Petarteigelva er kalkfattig og klar (vann-nett.no), og med en RAMI-indeks på stasjonen som er 4,3 

tilsvarer det svært god økologisk tilstand med hensyn til forsuring (Veileder 02:2018). ASPT-indeks for 

stasjonen ble beregnet til 6,0, hvilket tilsvarer god økologisk tilstand med hensyn på eutrofiering 

(Veileder 02:2018). 

 

På stasjon 2 ble det i bunndyrprøven funnet 21 ulike arter/grupper. Blant disse var det fem arter/grupper 

døgnfluer, fire steinfluer, og fem vårfluer. Forsuringsindeks I var 1, hvilket tilsvarer god økologisk 

tilstand (Veileder 02:2018). Det ble fanget 5 forsuringsfølsomme arter, blant annet den svært 

forsuringsfølsomme døgnfluen Caenis luctuosa. RAMI-indeks på stasjonen var 4,7, tilsvarende svært 

god økologisk tilstand med hensyn til forsuring (Veileder 02:2018). ASPT-indeks for stasjonen ble 

beregnet til 6,4, hvilket tilsvarer god økologisk tilstand med hensyn til eutrofiering (Veileder 02:2018). 

 

Bunndyrundersøkelsene i Petarteigelva indikerer at forsuring ikke er et problem i vassdraget. ASPT-

indeksene tilsier at elven er noe påvirket av eutrofiering og organisk belastning i sidebekken fra 

Petarteigvatnet, men at det i vassdraget som helhet ikke er et stort problem.  

 

https://vann-nett.no/portal/
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UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført under gode forhold på to stasjoner i Petarteigelva, den 8. september 2021. Stasjon 

1 og 2 er plassert i hhv. nedre del av sidebekken og øvre halvdel av hovedelven (se kart i figur 30 og 

figur 31; vedlegg 2). Se vedlegg 1 for vanntemperatur og ledningsevne under elektrofisket, og vedlegg 

3 for koordinater og vannlokalitetskoder. Lengdefordeling for fangsten er presentert i figur 33.  

 

På stasjon 1 var det egnet habitatkvalitet (jf. Veileder 02:2018). På 46 m² ble det fanget totalt 31 ørret 

hvorav 16 årsyngel og 15 eldre individer. Estimert ørrettetthet på stasjonen var 141 fisk per 100 m², 

tilsvarende svært god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 6 til 14 

cm (figur 33). Det ble også observert to skrubbe på stasjonen. 

 

På stasjon 2 var habitatkvaliteten egnet (jf. Veileder 02:2018). På 40 m² ble det fanget 23 ørret hvorav 

én årsyngel og 22 eldre individer. Estimert fisketetthet på stasjonen var 98 fisk per 100 m², tilsvarende 

svært god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 5 til 14 cm (figur 

33). Det ble ikke observert andre arter enn ørret på stasjonen. 

 

Fisketetthetene på de to stasjonene i Petarteigelva viser at det er relativt god fiskeproduksjon i elven, og 

lengdefordelingene tilsier at det er anadrom ørret. Høy andel årsyngel på stasjon 1 er naturlig med tanke 

på omkringliggende gyteareal. Det ble imidlertid kun fanget én årsyngel på stasjon 2. Dette skyldes 

muligens at gytefisk ikke har klart å passere det kunstige, absolutte vandringshinderet i segment 9/10 

høsten 2020.  Samtidig kan det også skyldes naturlige forhold der en lav andel årsyngel og flere eldre 

individer skyldes få gytemuligheter i strekket, men bedre skjulforhold.  

 

Det ble gjennomført elektrofiskeundersøkelse av Rådgivende Biologer AS i Petarteigelva i mai 1995, i 

forbindelse med kalkingsplan for Stord (Johnsen mfl. 1996). Stasjonene var plassert både i løpet opp til 

Øvre Petarteigvatnet (omtalt som Petarteigelva i rapporten fra 1995) og i samløpet nedstrøms i 

Petarteigelva (omtalt som Rutleelva i rapport). Stasjon 1 (2021) var plassert på ca. samme sted som i 

1995, og det ble da fanget 20 eldre ørret (årsyngel ikke inkludert) på 80 m2. Tettheten ble vurdert å være 

god, og var forholdsvis lik som undersøkelsen i 2021.  

 

 

  

Figur 33. Lengdefordeling for ørret fanget på to elektrofiskestasjoner i Petarteigelva. Stasjon 1 og 2 

befinner seg i hhv. nedre del av sidebekken (segment A2) og i øvre del av hovedelven (segment 11; se 

kart i figur 30 og figur 31). Elektrofisket ble utført 8. september 2021. 
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FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Den viktigste flaskehalsen for produksjon av laksefisk i Petarteigelva er det menneskeskapte absolutte 

vandringshinderet i segment 9/10 (figur 27A; se kart i figur 30). Dette forhindrer anadrom fisk fra å 

utnytte øvre halvdel av hovedelven, en strekning på ca. 0,5 km og 1410 m2. 

 

Mangel på kantvegetasjon er begrensende for fiskeproduksjonen langs nedre halvdel av både 

hovedelven og sidebekken.  Intakt kantvegetasjon bidrar blant annet til bedre skjul- og skyggeforhold 

for ungfisk, bedre morfologisk variasjon, samt at den virker som en buffersone mot eventuell avrenning. 

Mangel på kantvegetasjon, og dermed lite skygge i elven, har trolig bidratt til den kraftige begroingen 

av bunnsubstratet, spesielt i segment 1-2 og A1-A2 

 

Videre er utretting og kanalisering med forbygde banker en flaskehals for fiskeproduksjonen i deler av 

elven, hovedsakelig i segment 10. I tillegg til en sannsynlig reduksjon i tilgjengelig anadromt areal 

medfører utrettingen lav morfologisk variasjon og muligens økt fare for at ungfisk skylles ut ved høy 

vannføring. Øvrige forbygninger i elven er også litt begrensende for produksjonen. 

 

I sidebekken fra Nedre Petarteigvatnet utgjør kunstige, temporære vandringshindre små flaskehalser for 

produksjonen. Tersklene og demningen vanskeliggjør oppvandring for gytefisk og begrenser 

konnektiviteten for ungfisk i elvedelen. Øvre halvdel av bekken er dog bratt og har relativt få gunstige 

oppvekstområder, slik at potensialet for produksjon er naturlig begrenset. Fraføringen av vann medfører 

også en reduksjon i tilgjengelig areal i bekken, samt mer krevende oppvandringsforhold.   

 

Lite skjul for ungfisk i substratet er en liten flaskehals i segment 2 og 3.  

 

Generelt er det mye gyteareal i vassdraget, slik at mangel på gytegrus ikke anses som begrensende for 

fiskeproduksjonen.  

 

TILTAK 

Det anbefales å fjerne røret som utgjør et absolutt vandringshinder i segment 9/10 (tabell 23). Røret har 

tilsynelatende ingen funksjon og gjør fiskevandring krevende selv uten drivved som tetter røret (figur 

34). 

 

Det anbefales å reetablere kantvegetasjonen der denne er glissen eller manglende (se kart i figur 30 og 

figur 31). I tillegg til ovennevnte fordeler ved intakt kantvegetasjon kan røttene også bidra til å 

erosjonssikre bankene.  

 

Gitt at røret i segment 9/10 fjernes vil det være hensiktsmessig å restaurere bekken til sitt naturlige 

elveløp ved å rive forbygningene i segment 10. Gjenslynging i dette strekket vil kunne gi større anadromt 

areal, bedre morfologisk variasjon, og et mer variert strømmønster. For å opprettholde erosjonssikring 

anbefales heterogen steinsetting i bankene, kombinert med en reetablering av kantvegetasjon. Øvrige 

forbygninger i vassdraget bør også rives, men det er i de kanaliserte strekkene de er spesielt begrensende. 

Et alternativ til riving, dog mindre effektivt, er å etablere skråstilte steinbuner da dette kan bidra til et 

mer heterogent strømmønster og skjul.  

 

For å gjøre øvre halvdel av sidebekken enklere å utnytte kan de kunstige, temporære vandringshindrene 

med fordel fjernes, samt øke minstevannføringen noe.  

 

For å sørge for bedre skjulmuligheter for ungfisk i segment 2 og 3 anbefales utlegg av spredte 

steinklynger.  
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Figur 34. Bekkelukkingen i segment 9/10 er ikke tilknyttet vei, og har tilsynelatende ingen funksjon.  

Tabell 23. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge i Petarteigelva, med estimert kostnad, effekt 

på ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til vannforskriften (VF). Se figur 30og 

figur 31 for plassering av tiltak. Effekt på ungfisk gjelder for vassdraget som helhet. 

Nr. Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt 

ungfisk (%) 

Effekt 

VF 

1. 9/10 
Fjerne rør som utgjør absolutt 

vandringshinder 
5-10 35 

Nei 

2. 1-11, A1-A4 Reetablere kantvegetasjon* 0* 5-10 Nei 

3. 2-7, 10, A1, A3-A4 
Rive forbygninger, restaurere 

elveløp 
50-100 5-10 

Nei 

4. 4, 10, A1 Etablere steinbuner** 20-50** 0-5 Nei 

5. A4 
Fjerne kunstige, temporære 

hindre 
15-25 0-5 

Nei 

6. A1-A5 Øke minstevannføring - 0-5 Nei 

7. 2, 3 Steinutlegg i klynger 5-10 0-3 Nei 

*Høyere kostnader ved aktiv gjenplanting, eller dersom det må bygges gjerder. ** Dersom 

forbygninger ikke rives.  
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5. TINNSELVA 

Tinnselva renner ut i Dåfjorden, og ligger på grensen mellom Stord og Fitjar kommune (figur 1). 

Nedbørsfeltet til vassdraget er 11,8 km² (tabell 24) og har en gjennomsnittlig vannføring på 1272 l/s 

(nevina.nve.no). Nedbørsfeltet består hovedsakelig av skog og snaufjell, samt mindre myrområder. Det 

er åtte innsjøer av ulik størrelse i feltet, og en rekke mindre tjern.  

 

Tinnselva ble kartlagt fra osen og opp til et naturlig absolutt vandringshinder ca. 70 m oppstrøms 

Kvernatjørna (figur 35). Total kartlagt strekning (ekskludert Kvernatjørna) er ca. 170 m. 

 

Det foreligger ikke informasjon om tidligere observasjoner av laksefisk i vassdraget. 

Tabell 24. Vassdragsbeskrivelse for kartlagte deler av Tinnselva. Feltareal og middelvannføring er 

hentet fra nevina.nve.no/. Se figur 38 for kart. 

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste punkt 

(moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Tinnselva 11,8 521 1272 170* 1278* 

*Ekskludert Kvernatjørna 

 

Figur 35. Oversiktskart kartlagt strekning i Tinnselva, inklusive elektrofiskestasjoner og absolutte 

vandringshindre.  

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

HYDROLOGISKE INNGREP 

Det foreligger ikke informasjon om vannkraftverk eller vannuttak i elven og hydrologisk status er derfor 

vurdert å være svært god. 

 

VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

I Tinnselva ble det registrert to naturlige temporære vandringshindre (begge nedstrøms Kvernatjørna) 

og ett naturlig, absolutt vandringshinder (se kart i figur 38).  

 

Det nederste temporære hinderet i segment 1 er et relativt bratt berg som på lav vannføring vil være 

veldig vanskelig å passere (figur 36A). Nedstrøms Kvernatjørna er elven grov og vil derfor tidvis være 

krevende å vandre opp. Ved utløpet av Kvernatjørna er det et nytt, krevende temporært hinder (figur 

36B). Kun ved gunstige vannføringer vil fisk kunne vandre inn i innsjøen. Oppstrøms Kvernatjørna øker 

gradienten gradvis opp til en bratt foss som utgjør et absolutt vandringshinder, ca. 70 opp fra innsjøen 

(figur 36C). 

 

Det er ingen bekkelukkinger i Tinnselva. 

 

 

A)  

 

B)   

 

 

 

 

 

 

Figur 36. Vandringshindre i Tinnselva: A) 

Nederste temporære vandringshinder i segment 1. 

B) Temporært hinder ved utløpet av Kvernatjørna. 

C) Naturlig absolutt vandringshinder ca. 70 m 

oppstrøms Kvernatjørna. 

 

C) 
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MORFOLOGISKE INNGREP 

Det er få morfologiske inngrep i Tinnselva, og disse befinner seg i nedre del (se kart i figur 38). Et kort 

strekk har forbygde banker i form av eldre steinhus på vestlig side (figur 37A), og ellers er 

kantvegetasjon glissen eller mangelfull på østlig side opp mot Kvernatjørna (figur 37B). Det ble ikke 

registrert noen inngrep i bunnen. Foruten litt infrastruktur, bebyggelse og små plantefelt er det svært få 

inngrep i nedbørsfeltet. Den mangelfulle kantvegetasjonen bidrar til å trekke ned den samlede 

morfologiske statusen i Tinnselva, slik at den blir «god» (tabell 25). 

 

A) 

 

B) 

 

Figur 37. Morfologiske inngrep i Tinnselva: A) Eldre steinbygning på vestlig side av elven i segment 1. 

B) På østlig side av elven i segment 1 er det lite kantvegetasjon. 

 

Tabell 25. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Tinnselva i % av elvelengden, og samlet 

morfologisk status i henhold til vannforskriften (Veileder 01:2009). 

Elv 
Lengde 

(m) 

Utretting/ 

bekkelukking 
Bunnen Bankene 

Kant- 

vegetasjon 

Nedbør- 

feltet 

Morfol. Status 

Tinnselva 170 0 0 0-5 >10-20 ≤ 10 God 
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Figur 38. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiskestasjoner og nummererte segmenter i Tinnselva. 

Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 26 detaljer om hvert segment. 
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HABITATFORHOLD 

Tinnselva er kort og består utelukkende av stryk, som i sum har god habitatkvalitet (tabell 26). 

Stryksegment 1 (nedstrøms Kvernatjørna) har et naturlig elveløp med relativt god morfologisk variasjon. 

Elven er grov med mye blokk og stein hvilket tilbyr rikelig med skjul for ungfisk, og kulper som også 

fungerer som standplasser for voksen fisk (figur 39A). Det er også grus i substratet, men få større 

gytegrusflekker slik at det ikke er mange definerte gytemuligheter. I segment 2 er det relativt tett 

kantvegetasjon og substrat bestående av blokk og stein (figur 39B-C).  Det er gode oppvekstsvilkår for 

ungfisk, men substratet mangler grus slik at det er svært begrenset med gytemuligheter. Begge 

segmentene har god habitatkvalitet. 

 

I sum er det rikelig med skjul for ungfisk, men begrenset med gytemuligheter i elven. 

 

A) 

 

B) 

 
 

 

 

 

Figur 39. Habitatforhold i Tinnselva: A) I 

segment 1 er det mye stein og blokk som tilbyr 

skjul. B) I nedre del av segment 2 består 

substratet hovedsakelig av stein. C) Småkulper 

og grovt substrat i øvre del av segment 2. 

 

C) 

 

Tabell 26. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i Tinnselva. 

Segmentene er avmerket i figur 38. 

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

Tinnselva  1  Stryk 4 3 3 10 God 653 

  2  Stryk 4 2 4 10 God 625 

  Totalt   4,0 2,5 3,5 10,0 God 1278 
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UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført under gode forhold på én stasjon i Tinnselva. Stasjonen var plassert i nedre del 

av segment 1 (se kart i  figur 38; vedlegg 2). Se vedlegg 1 for vanntemperatur og ledningsevne under 

elektrofisket, og vedlegg 3 for koordinater og vannlokalitetskoder. Lengdefordeling for fangsten er 

presentert i figur 40.  

 

På stasjonen var det egnet habitatkvalitet (jf. Veileder 02:2018). På 43 m² ble det fanget 9 ørret hvorav 

5 årsyngel og 4 eldre individer, og 8 eldre laksunger. Estimert ungfisktetthet på stasjonen var 76 fisk per 

100 m², tilsvarende svært god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 

6 til 13 cm, mens laksen var fra 10 til 20 cm (figur 40). Det ble også observert én gytefisk av sjøørret 

på ca. 30-40 cm på stasjonen, men ingen andre arter. 

 

Data fra elektrofisket viser at det er anadrom fisk i vassdraget og at det er forholdsvis god 

fiskeproduksjon til tross for at det er noe begrenset med gytegrus. Fanget laks på stasjonen kan ha vilt 

opphav, men det kan heller ikke utelukkes at det er rømt oppdrettslaks som har gytt i elven. Ny forskning 

viser hyppig forekomst av innkryssing av rømt oppdrettslaks i mindre kystvassdrag (Pulg mfl., 2021). 

Det foreligger ikke informasjon om tidligere ungfiskundersøkelser i vassdraget, og det er derfor ikke 

mulig å sammenligne mot tidligere år. 

 

 

 

 

 

 

Figur 40. Lengdefordeling for laks og ørret 

fanget på elektrofiskestasjonen i Tinnselva. 

Se kart i figur 38 for plassering. 

Elektrofisket ble utført 8. september 2021. 

  

 

FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Vassdraget har lite inngrep og det er få flaskehalser for fiskeproduksjon. Basert på habitatkartleggingen 

anses dog den viktigste flaskehalsen å være lite gytegrus, spesielt i segment 2. Det er imidlertid ingen 

menneskeskapte inngrep som ligger til grunn for gytegrusbegrensningen, og elektrofiskeundersøkelsen 

i segment 1 viser at det er relativt god ungfiskproduksjon til tross for dette.  

 

Det er lite kantvegetasjon på østlig side av elven i nedre del, men dette anses ikke å være nevneverdig 

begrensende. Det vil dog kunne være hensiktsmessig å reetablere kantvegetasjon for å gi noe økt skjul 

og skygge for ungfisk. 

 

TILTAK 

Vassdraget har en urørt karakter med naturlig lite gytegrus, men til tross for dette fremstår 

ungfiskproduksjonen nedstrøms Kvernatjørna bra. I segment 2 mangler det imidlertid grus, slik at her 

kan gytegrusutlegg være hensiktsmessig for å potensielt øke ungfiskproduksjonen. Det anbefales utlegg 
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av 10-15 tonn gytegrus i nedre halvdel av segmentet, i områder med gunstig strømhastighet og som ikke 

står i fare for å tørke ut (tabell 27; figur 41). Grus kan også legges på brekk rundt om nedre del av 

segmentet, og ved neste flom/høy vannføring vil grusen fordele seg nedover. Tiltaket er litt vanskelig å 

praktisk gjennomføre grunnet tilkomst, og en må derfor sannsynligvis belage seg på manuell kraft. 

 

 

Figur 41. Forslag til plassering av gytegrusutlegg (lyseblått) i segment 2. 

 

Tinnselva har et stort felt og tidvis høy vannføring slik at det er risiko for at en del grus skylles ut, og 

det kan derfor bli behov for oppfølging og vedlikehold av tiltaket. For å begrense utskylling av grus kan 

det være lurt å plassere større steinblokker nedstrøms gytegrusutleggene. 

 

Videre kan det være hensiktsmessig å reetablere kantvegetasjonen i segment 1 (se kart i figur 38), men 

det anses ikke som særlig begrensende slik det er per i dag.  

 

Tabell 27. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge i Tinnselva, med estimert kostnad, effekt på 

ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til vannforskriften (VF). Se figur 38 for 

plassering av tiltak. Effekt på ungfisk gjelder for vassdraget som helhet. 

Nr. Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt 

ungfisk (%) 

Effekt 

VF 

1. 2 Gytegrusutlegg 20-40 5-10 Nei 

2. 1 Reetablere kantvegetasjon* 0* 0-2 Nei 

*Høyere kostnader ved aktiv gjenplanting, eller dersom det må bygges gjerder. 

  

  

 

 

 

 

 



 

Rådgivende Biologer AS 72 Rapport 3662 

6. BEKK FRA SØRETJØRNA 

Bekken fra Søretjørna, heretter omtalt som «Søretjørnabekken», ligger i Fitjar kommune (figur 1). 

Nedbørsfeltet til vassdraget er 3,1 km² (tabell 28), og har en gjennomsnittlig vannføring på 236 l/s 

(nevina.nve.no). Nedbørsfeltet består i all hovedsak av skog, samt noe myr og dyrket mark. Det er tre 

innsjøer i feltet, Søretjørna (0,05 km², 16 moh.), Midttjørna (0,04 km², 15 moh.) og Nordretjørna (0,02 

km², 19 moh.) samt Fagerskogtjørna som er lite tjern vest for Søretjørna. 

 

Søretjørnabekken ble kartlagt fra osen og opp til naturlig absolutt vandringshinder ca. 0,5 km oppstrøms 

Nordretjørna (figur 42). Strekningen fra osen og opp til Søretjørna, mellom Søretjørna og Midttjørna, 

og mellom Midttjørna og Nordretjørna er hhv. 750 m, 190 m, og 215 m. I tillegg ble bekken fra 

Fagerskogtjørna kartlagt, en strekning på ca. 50 m. Totalt kartlagt strekning i vassdraget er ca. 1,7 km 

(figur 42). Mellom Søretjørna og Midttjørna er bekken lagt i rør, og dette anses som et kunstig, absolutt 

vandringshinder som forhindrer anadrom fisk fra å utnytte de øvre 0,9 km av elven. 

 

Det har blitt observert sjøørret i bekken, i tillegg til rømt oppdrettsfisk enkelte år (Thor Oddvar Havn, 

pers. medd.). Bekken ble kartlagt for elvemusling i 2018 og det ble da funnet over to tusen individer i 

nedre del, opp til Søretjørna (Kålås, 2019).  

 

Tabell 28. Vassdragsbeskrivelse for kartlagte deler av Søretjørnabekken. Feltareal og 

middelvannføring er hentet fra nevina.nve.no/. Se figur 45 og figur 46 for kart. 

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste punkt 

(moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt areal 

(m²) 

Søretjørnabekken 

(dagens situasjon) 

3,1 282 236 800* 2386* 

Søretjørnabekken 

(opprinnelig 

situasjon) 

3,1 282 236 1700* 3927* 

*Ekskludert innsjøer 

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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Figur 42. Oversiktskart kartlagt strekning i Søretjørnabekken, inklusive elektrofiskestasjoner og 

absolutte vandringshindre.  
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INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

HYDROLOGISKE INNGREP 

Det foreligger ikke informasjon om kraftverk eller vannuttak i vassdraget og hydrologisk status er derfor 

vurdert å være svært god.  

 

 

VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

I Søretjørnabekken ble det registrert 6 temporære vandringshindre (ett kunstig, 5 naturlige), samt ett 

kunstig og ett naturlig absolutt vandringshinder (se kart i figur 45 og figur 46).  

 

Det nederste temporære vandringshinderet befinner seg i overgangen til segment 4 og består av drivved 

som delvis blokkerer løpet. Nederst i segment 7 er det to naturlige temporære hindre rett etter hverandre 

og disse er relativt krevende på lav vannføring (figur 43A). Utløpet av Søretjørna er demmet opp av to 

store steinblokker, og dette utgjør et kunstig temporært vandringshinder (figur 43B). Det er en liten kulp 

nedenfor, men sannsynligvis må det være en viss vannføring før anadrom fisk kan vandre inn i 

Søretjørna. Mellom Søretjørna og Midttjørna er store deler av bekken påvirket av betongrør. I segment 

12 er løpet tørrlagt og alt vannet går i røret. Ettersom røret er langt (ca. 60 m), smalt og ikke egner seg 

for fiskeoppvandring, anses dette som et menneskeskapt, absolutt vandringshinder for anadrom fisk 

(figur 43C). Røret forhindrer sannsynligvis anadrom fisk fra å utnytte de øverste 0,9 km av bekken. 

Inngrepet er ytterligere omtalt under morfologiske inngrep.  I overgangen til segment 23 er det også en 

del drivved som på lav vannføring kan gjøre det vanskelig å vandre forbi. Øverst i segment 24 er det et 

lengre, bratt bergparti som utgjør et naturlig, absolutt vandringshinder (figur 43D). 

 

Bekken fra Fagerskogtjørna (segment A1) har et absolutt vandringshinder allerede etter 50 m (se kart i 

figur 46).  

 

Det er tre bekkelukkinger i Søretjørnabekken, alle rør. Røret under Svartasmogvegen (segment 7/8) og 

i segment 10/11 har uproblematisk passasje, mens røret i segment 12 utgjør et vandringshinder. 
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Figur 43. Vandringshindre og bekkelukkinger i Søretjørnabekken: A) Naturlig temporært 

vandringshinder i segment 7. B) Oppdemming ved utløp av Søretjørna, som utgjør kunstig temporært 

hinder. C) Øverst i segment 12 der rør går ned i bakken, sett ovenfra og ned. D) Naturlig, absolutt 

vandringshinder i segment 24. 

 

MORFOLOGISKE INNGREP 

I sum er det relativt få morfologiske inngrep i Søretjørnabekken (se kart i figur 45 og figur 46). Med 

unntak av et fåtall forbygninger i segment 6, 7, 10, 19-21 samt segment A1 i bekken fra Fagerskogtjørna, 

er det ingen inngrep i bankene (figur 44A-B). Fra Søretjørna til segment 13 (så langt man kunne se ved 

befaring) er det rør i bunnen. I segment 12 er løpet helt tørrlagt og alt vann går i betongrør, slik at ca. 

130 m2 areal har blitt utilgjengelig. Betongrøret ser ut til å gå over i plastrør i innløpet til Søretjørna, der 

det er fortynget med betonglodd (figur 44C). I øvrige segment er løpet mer naturlig og har vanndekning, 

men en god del vann går fortsatt i røret (figur 44D). I øvre del av segment 11 er røret sprukket opp, slik 

at litt vann tilføres løpet. Inngrepet har negativ innvirkning på både fiskeoppvandring og tilgjengelig 

areal for fisk. Foruten dette inngrepet og øvrige rør er det ingen inngrep i bunnen. Kantvegetasjonen har 

blitt fjernet på litt over 10 % av strekningen, hovedsakelig i segment A1 og ved jordbruksareal og 

hogstfelt i segment 22-24. Det ble observert litt lokal okerutfelling i segment 4, fra en sidebekk. 

Nedbørfeltet er påvirket av noe jordbruksareal og hogstfelt, og dette blir utslagsgivende for den samlede 

morfologiske statusen i Søretjørnabekken, slik at den blir «moderat» (tabell 29). 
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A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 

Figur 44. Morfologiske inngrep i Søretjørnabekken: A) Steinforbygning i banken på østlig side i 

segment 6. B) Forbygd bank mot nordøst og mangelfull kantvegetasjon i segment A1.C) Rør ved innløpet 

til Søretjørna. D) Betongrør i segment 11. Røret er sprukket opp enkelte steder. 

 

Tabell 29. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Søretjørnabekken i % av elvelengden, og samlet 

morfologisk status i henhold til vannforskriften (Veileder 01:2009). 

Elv 
Lengde 

(m) 

Utretting/ 

bekkelukking 
Bunnen Bankene 

Kant- 

vegetasjon 

Nedbør- 

feltet 

Morfol. 

Status 

Søretjørnabekken 1700 ≤ 10 ≤ 10 > 5-20 > 10-20 >20-40 Moderat 
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Figur 45. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiskestasjoner og nummererte segmenter i 

Søretjørnabekken, opp til Søretjørna. Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 30 for 

detaljer om hvert segment. 
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Figur 46. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiskestasjoner og nummererte segmenter i 

Søretjørnabekken (oppstrøms Søretjørna) og bekken fra Fagerskogtjørna (A1). Segmentenes 

habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 30 for detaljer om hvert segment. 
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HABITATFORHOLD 

Søretjørnabekken består av alle mesohabitattyper, og i sum har bekken god habitatkvalitet (se kart i 

figur 45-figur 46; tabell 30). Fra osen og opp til Søretjørna består bekken av gyteareal og stryk om 

hverandre, av varierende kvalitet. Gytearealene i segment 1 og 3 har moderat kvalitet som følge av lav 

vannfart og en del finstoff i substratet, mens gytearealet i segment 4 og 7 har bedre strømforhold og 

substratsammensetning, slik at kvaliteten er god (figur 47A). Stryksegment 2, 5 og 6 har god eller svært 

god kvalitet og habitatet tilbyr bra morfologisk variasjon, en del gytemuligheter og bra med skjul for 

ungfisk (figur 47B). Gytearealene har lite skjul, men eldre ungfisk kan vandre til stryksegment med 

bedre skjulmuligheter. Kantvegetasjonen opp til Søretjørna er hovedsakelig intakt. Segment 8 er et lite 

renneparti mellom røret og Søretjørna og er av god kvalitet. Segment 9, oppstrøms Søretjørna, er et 

rennesegment av moderat kvalitet. Løpet er tett begrodd av siv, og substratet består av mye finstoff. I 

segment 10 og 11 går bekken over i stryk av hhv. moderat og god kvalitet. Kantvegetasjonen er tett, og 

substratet tilbyr bra med skjul for ungfisk (figur 47C). Segment 12 er røret som ikke egner som 

fiskehabitat. Oppstrøms røret er det et gyteareal som er av moderat kvalitet grunnet moderate dybde- og 

strømforhold og en del finstoff. Opp til Midttjørna (segment 14) og til Nordretjørna (segment 15) er det 

renneparti av moderat kvalitet. Det er tett begroing, lite variasjon og finstoff i substratet. Oppstrøms 

Nordretjørna har rennesegment 16 svært god kvalitet med gode oppvekstsvilkår. Segment 17-19 er 

gyteareal av god kvalitet. Det er gode dybde- og strømforhold, tett kantvegetasjon og lite finstoff i 

substratet. Segment 20 er et stryksegment (svært god kvalitet) som tilbyr bra med skjul for ungfisk. 

Segment 20 og 22 er gyteareal av hhv. dårlig og moderat kvalitet (figur 47D), mens segment 22 og 24 

er hhv. renne og stryk av god og svært god kvalitet. Stryk- og rennesegmentene oppstrøms Nordretjørna 

tilbyr bra med skjul for eldre ungfisk som kan vandre fra gytearealene etter hvert som de vokser opp.  

 

Den korte strekningen i bekken fra Fagerskogtjørna er et stryksegment av dårlig kvalitet. Morfologisk 

variasjon er lav og kantvegetasjonen mangelfull, og dette trekker ned. Substratet tilbyr greit med skjul 

og sporadiske gytemuligheter, men samlet sett er det svært begrenset med potensiale for 

ungfiskproduksjon i bekken. 
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A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 

Figur 47. Habitatforhold i Søretjørnabekken: A) Gytearealet i segment 3 har moderat kvalitet, med noe 

lav vannfart og en del finstoff. B) Stryksegment 6 tilbyr en del gytemuligheter, og mye skjul for ungfisk. 

C) Stryksegment 11 har god kvalitet med gode oppvekstsvilkår. D) Gytearealet i segment 21 har dårlig 

kvalitet grunnet mindre gunstig dybde- og strømforhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rådgivende Biologer AS 81 Rapport 3662 

Tabell 30. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i 

Søretjørnabekken, og bekken fra Fagerskogtjørna (A1). Segmentene er avmerket i figur 45-figur 46. 

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

Søretjørna- 1 Gyteareal 1 2 4 7 Moderat 512 

bekken 2 Stryk 4 4 4 12 Svært god 220 

 3 Gyteareal 2 2 4 8 Moderat 182 

 4 Gyteareal 2 3 4 9 God 470 

 5 Stryk 4 4 2 10 God 106 

 6 Stryk 4 4 4 12 Svært god 400 

 7 Gyteareal 3 2 4 9 God 19 

 8 Renne 3 3 4 10 God 9 

 9 Renne 2 1 4 7 Moderat 201 

 10 Stryk 2 3 3 8 Moderat 34 

 11 Stryk 3 3 4 10 God 55 

 12 Rør 1 1 1 3 Svært dårlig 129 

 13 Gyteareal 2 2 3 7 Moderat 53 

 14 Renne 2 1 4 7 Moderat 27 

 15 Renne 2 1 4 7 Moderat 321 

 16 Renne 4 3 4 11 Svært god 224 

 17 Gyteareal 3 2 4 9 God 52 

 18 Gyteareal 2 3 4 9 God 78 

 19 Gyteareal 3 3 4 10 God 33 

 20 Stryk 4 3 4 11 Svært god 41 

 21 Gyteareal 1 2 3 6 Dårlig 93 

 22 Renne 3 3 3 9 God 32 

 23 Gyteareal 2 2 3 7 Moderat 231 

 24 Stryk 4 4 4 12 Svært god 356 

Fagerskogbekk A1 Stryk 2 3 1 6 Dårlig 49 

  Totalt  2,7 2,6 3,7 9,0 God 3927 

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført under gode forhold på tre stasjoner i Søretjørnabekken. Stasjon 1 og 2 var plassert 

nedstrøms Søretjørna i hhv. segment 5 og 6/7, mens stasjon 3 var plassert oppstrøms Nordretjørna i 

segment 24 (se kart i  figur 45 og figur 46.; vedlegg 2). Se vedlegg 1 for vanntemperatur og 

ledningsevne under elektrofisket, og vedlegg 3 for koordinater og vannlokalitetskoder. Lengdefordeling 

for fangsten er presentert i figur 48. Det ble ikke observert andre arter enn ørret på noen av stasjonene. 

 

På stasjon 1 var det velegnet habitatkvalitet (jf. Veileder 02:2018). På 44 m² ble det fanget 16 ørret 

hvorav 11 årsyngel og 5 eldre individer. Estimert ungfisktetthet på stasjonen var 81 fisk per 100 m², 

tilsvarende svært god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 6 til 12 

cm (figur 48).  

 

På stasjon 2 var det velegnet habitatkvalitet (jf. Veileder 02:2018). På 50 m² ble det fanget 24 ørret 

hvorav 22 årsyngel og 2 eldre individer. Estimert ungfisktetthet på stasjonen var 117 fisk per 100 m², 

tilsvarende svært god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 5 til 13 

cm (figur 48). 
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På stasjon 3 var det velegnet habitatkvalitet (jf. Veileder 02:2018). På 38 m² ble det fanget 5 ørret, alle 

eldre individer. Estimert ungfisktetthet på stasjonen var 22 fisk per 100 m², tilsvarende dårlig økologisk 

tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 10 til 13 cm (figur 48). 

 

Data fra elektrofisket tilsier at ørreten er anadrom, hvert fall opp til Søretjørna. Gode gyte- og 

skjulmuligheter i segment 5-7 reflekteres i gode ungfisktettheter. På stasjon 3, øverst i bekken, var det 

lave tettheter og det ble det ikke fanget årsyngel. Det er både gytemuligheter og bra med skjul rundt 

stasjonen, slik at dette ikke er en begrensning. Det er vanskelig å si om ørreten er stasjonær eller anadrom 

med såpass lite datagrunnlag, men med tanke på at anadrom fisk vil slite med å passere røret i segment 

12 er det grunn til å tro at fanget ørret på stasjonen per i dag er stasjonær. 

 

Det foreligger ikke informasjon om ungfiskundersøkelser med tetthetsberegninger i bekken, slik at det 

dessverre ikke er mulig å sammenligne mot tidligere år. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figur 48. Lengdefordeling for ørret fanget på 

elektrofiskestasjonene i Søretjørnabekken. Se 

kart i figur 45 og figur 46 for plassering. 

Elektrofisket ble utført 8. september 2021. 

 

 

 

FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Den største flaskehalsen for ungfiskproduksjon i Søretjørnabekken er røret i segment 12 som utgjør et 

menneskeskapt, absolutt vandringshinder. Hinderet forhindrer anadrom fisk fra å utnytte de øverste 0,9 

km av bekken. Røret påvirker også resten av strekket fra Søretjørna og hvert fall opp til segment 13 ved 

å fraføre en del av vannet som skal gå i løpet. Således medfører det også lavere vanndekning og 

tilgjengelig areal for fisk i strekket. 

 

Videre er den kunstige oppdemmingen/terskelen ved utløpet av Søretjørna en flaskehals. Denne utgjør 

et kunstig temporært hinder. Anadrom fisk vil være avhengig av gunstig vannføring for å forsere. 
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Det er få inngrep i bankene og disse anses ikke å være begrensende for ungfiskproduksjonen, men 

glissen eller mangelfull kantvegetasjon er liten flaskehals på visse strekk, hovedsakelig i segment A1 

og 22-24 (se kart i figur 45-figur 46). 

 

De temporære hindrene i segment 4 og 22 består av drivved som har delvis blokkert løpet og kan 

vanskeliggjøre oppvandring noe.  

 

Ellers anses det å være tilstrekkelig med gytemuligheter i bekken, og for det meste gode skjulforhold 

for ungfisk, slik at dette ikke er en flaskehals. Gytefisk kan utnytte innsjøene før og etter gyting i bekken. 

 

 

TILTAK 

Det anbefales å fjerne rørene mellom Søretjørna og Midttjørna, spesielt røret som utgjør absolutt 

vandringshinder (tabell 31). Restaurering av bunnen og bekkeløpet vil kunne øke potensialet for 

ungfiskproduksjon ved å tilgjengeliggjøre øvre halvdel for anadrom fisk, og bedre habitatforhold i 

segment 9-13. 

 

Videre bør ideelt sett terskelen ved utløpet av Søretjørna rives for å forenkle oppvandring. Alternativt 

kan man grave en dypere høl (ca. 1 m dyp) like nedenfor som anadrom fisk kan utnytte for å hoppe inn 

i innsjøen, men det beste vil være å rive terskelen.  

 

Det anbefales å reetablere kantvegetasjonen der denne er glissen eller mangelfull. Tett kantvegetasjon 

fungerer som en buffersone mot eventuell avrenning, i tillegg til at det gir bedre skjul- og skyggeforhold 

for ungfisk. 

 

Det anbefales å renske opp løpet der drivved har ansamlet seg og utgjør små, temporære hindre. Trær 

og busker gir imidlertid økt morfologisk variasjon og en del skjul for ungfisk, slik at deler av den 

ansamlede drivved kan tilbakeføres i bekken.  

 

Tabell 31. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge i Søretjørnabekken, med estimert kostnad, 

effekt på ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til vannforskriften (VF). Se  figur 

45-figur 46 for plassering av tiltak. Effekt på ungfisk gjelder for vassdraget som helhet. 

Nr. Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt 

ungfisk (%) 

Effekt 

VF 

1. 9-13 Fjerne betong/plastrør 50-100 30 Nei 

2. 8 
Rive terskel ved utløp av 

Søretjørna 
10-30 10 Nei 

3. 8 Utgraving av kulp* 10-40* 0-5* Nei 

4. 4, 22 Renske drivved 0** 0-3 Nei 

5. 5, 22-24, A1 Reetablere kantvegetasjonen*** 0*** 0-5 Nei 

*Dersom terskel ikke rives. **Gitt frivillig innsats. ***Høyere kostnader ved aktiv gjenplanting, eller 

dersom det må bygges gjerder. 
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7. KJÆRELVA (STORAVATNET) 

Kjærelva er utløpselven fra Storavatnet (044.5Z), og renner ut i Hellandsfjorden i Fitjar kommune (figur 

1). Nedbørsfeltet til vassdraget er 46,6 km² (tabell 32), og har en gjennomsnittlig vannføring på 5056 

l/s (nevina.nve.no). Nedbørsfeltet består for det meste av snaufjell og skog, samt litt myr og dyrket mark. 

Det er en rekke innsjøer i feltet, hvor de største er Storavatnet (2,9 km2, 3 moh.), Ytste Sørlivatnet (0,1 

km2, 248 moh.), Inste Sørlivatnet (0,3 km2, 248 moh.), Kongsskogvatnet (0,2 km2, 294 moh.), 

Klovskardvatnet (0,7 km2, 292 moh.), Botnavatnet (0,3 km2, 323 moh.) og Mosavatnet (0,4 km2, 461 

moh.). Kjærelva ble kartlagt den 7. september 2021 fra osen og opp til Storavatnet, en strekning på ca. 

100 m (figur 49).  

 

Vassdraget er oppført i lakseregisteret med en egen bestand av sjøørret som er definert som 

hensynskrevende, med fysiske inngrep og lakselus som påvirkningsfaktorer. Det er ingen 

selvreproduserende bestand av laks i vassdraget. Vassdraget er åpent for fiske i perioden 01.07-15.09. 

Fangststatistikken viser at det i perioden 2001-2020 årlig har blitt fanget 1-34 laks og 1-183 sjøørret. 

Det siste tiåret har andelen sjøørret som blir gjenutsatt økt, mens mesteparten av laksen fortsatt avlives. 

I perioden 2001-2005 er det også innrapportert fangst av sjørøye, men siden viser ikke statistikken noe 

fangst (lakseregisteret.fylkesmannen.no). Sannsynligvis er det ikke sjørøye, men røye fra innsjøen som 

er innrapportert. I regi av grunneierlaget selges det fiskekort i Storavatnet. Det har blitt gjennomført 

ungfiskundersøkelser i innløpsbekkene og prøvefiske i Storavatnet, i perioden 1995-1997 (Kålås mfl. 

1995; Kålås, 1998). 

Tabell 32. Vassdragsbeskrivelse for kartlagte deler av Kjærelva. Feltareal og middelvannføring er 

hentet fra nevina.nve.no/. Se figur 52 for kart. 

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste punkt 

(moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Kjærelva 46,6 747 5056 100 686 

 

 

Figur 49. Oversiktskart kartlagt strekning i Kjærelva, inklusive elektrofiske- og bunndyrstasjoner og 

absolutte vandringshindre.  

http://nevina.nve.no/
https://lakseregisteret.fylkesmannen.no/visElv.aspx?vassdrag=Kj%C3%A6relva%20(inkl.%20Storavatnet)%20(Storavatnvassdraget)&id=044.5Z
http://nevina.nve.no/
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INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

HYDROLOGISKE INNGREP 

Storavatnet er en regulert innsjø som brukes som vannmagasin for settefiskanlegget til Sjøtroll Havbruk 

AS. Konsesjonen ble gitt 8. mai 2009. Anlegget har tillatelse til å regulere Storavatnet med inntil 55 cm 

med høyest regulerte vannstand på 4,97 m og lavest registrerte vannstand på 4,42 m. Vannuttaket skal 

ikke overskride 583 l/s. Krav til minstevannføring i Kjærelva i perioden 1. august til 15. oktober er 250 

l/s og 200 l/s resten av året (nve.no). Uttaket medfører en liten reduksjon i vanndekt areal i elven, men 

krav om minstevannføring gjør at inngrepet anses å ikke ha negative konsekvenser for fisk, og 

hydrologisk status i Kjærelva er derfor satt til «god». 

 

VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

I Kjærelva ble det registrert to naturlige, temporære vandringshindre (se kart i figur 52). Nederst i 

Kjærelva er det et bergparti som er krevende å passere på lav vannføring, slik at dette anses som et 

temporært vandringshinder (figur 50A). Berget er ca. 14 m langt og har ingen definert kulp som kan 

utnyttes for å hoppe videre opp. Gytefisk er dermed avhengig av relativt høy vannføring for å kunne 

passere. Det er et lignende temporært hinder i segment 3, dog litt mindre krevende (figur 50B). 

 

Det er én bekkelukking på strekningen, rørene gjennom demningen (figur 50C). Rørene ser ut til å være 

av såpass små dimensjoner at vannfarten kan bli stor ved høy vannføring. Dette vil muligens 

vanskeliggjøre passasje for gytefisk inn i Storavatnet. Risten på oppsiden av rørene er sannsynligvis 

uproblematisk for mesteparten av oppvandrende gytefisk, men kan muligens være et hinder for større 

fisk (figur 50D).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=4986&type=V-1
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Figur 50. Vandringshindre og bekkelukkinger: A) Langt bergparti uten kulp utgjør temporært 

vandringshinder i segment 1. B) Temporært vandringshinder i segment 3. C) Bekkelukking (to rør) 

gjennom demning ved utløpet av Storavatnet.  D) Rist på oppsiden av rørene gjennom demningen. 

MORFOLOGISKE INNGREP 

Det er svært få morfologiske inngrep på den korte strekningen i Kjærelva (opp til Storavatnet; se kart i 

figur 52). Det er ingen inngrep i kantvegetasjon, men på nordlig side av elven er det naturlig lite 

kantvegetasjon ettersom elven er omgitt av svaberg. Det er en kort strekning (ca. 12 m) med en gammel 

steinforbygning på sørlig side av elven (figur 51A og B), men utenom det og demningen ved utløpet av 

Storavatnet, er det ingen inngrep i bankene. Bunnen fremstår urørt med unntak av bekkelukkingen 

gjennom demningen. Rundt Storavatnet er det en del jordbruksareal, bebyggelse og infrastruktur, men 

ellers er det svært få inngrep i nedbørfeltet. 

 

Inngrepene i bankene, demningen og bekkelukkingen trekker litt ned slik at elven i sum får «god» 

morfologisk status (tabell 33). 

Tabell 33. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Kjærelva i % av elvelengden, og samlet 

morfologisk status i henhold til vannforskriften (Veileder 01:2009). 

Elv 
Lengde 

(m) 

Utretting/ 

bekkelukking 
Bunnen Bankene 

Kant- 

vegetasjon 

Nedbør- 

feltet 

Morfol. Status 

Kjærelva 100 ≤ 10 ≤ 10 <5-20 ≤ 10 ≤ 10 God 

 

 

 

A)  

 

B)   

 

C)  

 

D) 
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Figur 51. Morfologiske inngrep i Kjærelva: A og B: Gammel steinforbygning på sørlig side av elven i 

segment 2.  

 

 

Figur 52. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiske- og bunndyrstasjoner og nummererte segmenter i 

Kjærelva (opp til Storavatnet). Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 34 for detaljer 

om hvert segment. 

HABITATFORHOLD 

Kjærelva består av stryk og renneparti av god eller svært god habitatkvalitet, og totalt får elven svært 

god habitatkvalitet (tabell 34). Stryksegment 1 har et naturlig elveløp, men substratet består utelukkende 

A) 

 

B) 
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av fjell som verken tilbyr skjul- eller gytemuligheter (figur 50A). Stryksegment 2 har flere dypere parti 

og substrat bestående av fjell, blokk og stein som gir relativt gode skjulmuligheter (figur 53A). 

Rennesegment 3 består av et roligere, grunnere område som også har større gytegrusflekker, hvilket 

resulterer i svært god habitatkvalitet. Det er imidlertid et relativt tynt lag med grus oppå fjell, slik at det 

ikke er gunstige gyteforhold. Stryksegment 4 har også grus, men ingen større gytegrusflekker (figur 

18B). Det er generelt en del mose- og algebegroing på substratet i segment 2-4 (figur 53A og B). Dette 

dekker delvis over gytesubstratet i segment 3, men det er ikke så omfattende at det gjør substratet 

utilgjengelig for gytefisk. Begroingen tilbyr også noe skjul for ungfisk.  

 

Generelt er det svært få gytemuligheter i Kjærelva (opp til Storavatnet), og moderat til gode 

skjulmuligheter for ungfisk.  

 

A) 

 

B) 

 
  

Figur 53. Habitatforhold i Kjærelva: A) Stryksegment 2 har substrat bestående av fjell, blokk og stein.  

B) Gytegrusflekk i rennesegment 4, delvis dekket av begroing.  

Tabell 34. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i Kjærelva. 

Segmentene er avmerket i figur 52. 

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

Kjærelva 1 Stryk 4 1 4 9 God 22 

 2 Stryk 4 2 4 10 God 263 

 3 Renne 4 4 4 12 Svært god 85 

 4 Stryk 4 3 4 11 Svært god 316 

  Totalt   4,0 2,7 4,0 10,7 Svært god 686 

 

BUNNDYR 

Det ble tatt én bunndyrsprøve i Kjærelva (se kart i  figur 52). Se vedlegg 4 for informasjon om dato, 

koordinater og vannlokalitetskode i vannmiljø for hver stasjon, og vedlegg 6 for arter/grupper på 

stasjonene og utregnede indekser.  

 

På stasjon 1 ble det i bunndyrprøven funnet 17 ulike arter/grupper. Blant disse var det fire arter/grupper 

døgnfluer og tre vårfluer. Forsuringsindeks I var 1, hvilket tilsvarer god økologisk tilstand (Veileder 

02:2018). Indeksverdien tilsvarer egentlig svært god tilstand, men denne tilstanden kan ikke gis ettersom 

den må være gitt basert på både vår- og høstprøver. Det ble fanget 6 forsuringsfølsomme arter, blant 

annet den svært forsuringsfølsomme døgnfluen Baetis rhodani. Kjærelva er svært kalkfattig og klar 

(vann-nett.no), og med en RAMI-indeks på stasjonen som er 4,3 tilsvarer det svært god økologisk 

tilstand med hensyn til forsuring (Veileder 02:2018). ASPT-indeks for stasjonen ble beregnet til 4,8, 

hvilket tilsvarer dårlig økologisk tilstand med hensyn på eutrofiering (Veileder 02:2018). 

https://vann-nett.no/portal/
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Bunndyrundersøkelsen indikerer at vassdraget ikke er forsuringspåvirket, men ASPT-indeksen tilsier at 

elven er påvirket av eutrofiering og organisk belastning.  

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført under gode forhold på én stasjon i Kjærelva (se kart i figur 52; vedlegg 2). Se 

vedlegg 1 for vanntemperatur og ledningsevne under elektrofisket, og vedlegg 3 for koordinater og 

vannlokalitetskoder. 

På stasjonen, lokalisert i øvre del av segment 2 og nedre del av segment 3, var det egnet habitatkvalitet 

(jf. Veileder 02:2018). På 40 m² ble det kun fanget én ørret, et eldre individ på 12 cm. Estimert 

ørrettetthet på stasjonen var 4 fisk per 100 m², tilsvarende svært dårlig økologisk tilstand (jf. Veileder 

02:2018). På stasjonen ble det også observert to voksne sjøørret, en gytefisk og en blenkje. I tillegg var 

det to ål (én svært stor og en mellomstor), samt mye stingsild. 

 

Data fra elektrofisket tilsier at det er svært liten ungfiskproduksjon i Kjærelva, men at dypere parti kan 

utnyttes av voksne individer, hvert fall i kortere perioder. En må anta at det er i innløpsbekkene og i 

selve Storavatnet at fiskeproduksjon av betydning finner sted. Det foreligger ikke informasjon om 

tidligere ungfiskundersøkelser i Kjærelva, men i innløpsbekkene ble det gjort undersøkelser i 1995. Det 

var da gode tettheter av ørret i Rydlandselva, Fenavatnelva og Vikelva, mens det var moderate tettheter 

i Tveitaelva (Kålås mfl. 1995).  

 

FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Kjærelva (opp til Storavatnet) er kort og potensialet for ungfiskproduksjon er naturlig begrenset ettersom 

store deler av substratet består av fjell, som igjen resulterer i mangel på gytemuligheter og stedvis lite 

skjul for ungfisk. Dette er den største flaskehalsen for Kjærelva, og dårlig fangst under elektrofisket 

støtter at det er liten fiskeproduksjon. Rørene inn i innsjøen kan være krevende passere for mindre fisk 

når vannstanden i innsjøen er høy og det er stor vannfart i rørene. Ved lav vannføring er de sannsynligvis 

grei å passere, men gytefisk er avhengig av relativt høy vannføring for å komme forbi det temporære 

vandringshinderet nederst i elven. Under slike forhold vil vannfarten gjennom rørene bli høy, og gytefisk 

kan potensielt ha vanskeligheter med å vandre inn i Storavatnet. I så tilfelle må de bli stående til 

vannføringen er lavere igjen før de får tilgang til innsjøen. For fiskeproduksjonen lengre opp i 

vassdraget, i Storavatnet og innløpsbekker, er det imidlertid ikke forventet at en eventuell forsinket 

oppvandring vil utgjør en begrensende faktor.  

TILTAK 

Det kan være hensiktsmessig med utlegg av steinklynger i segment 3 for å øke andelen skjul for ungfisk 

(tabell 35). Ved høy vannføring vil det sannsynligvis være en bakevje der som kan være et gunstig 

oppholdssted.  

 

Med tanke på oppvandring forbi rørene kan det i første omgang være en idé å observere (evt. med 

kameraoppsett), på både lav og høy vannføring, om det står gytefisk på nedsiden av demningen i 

oppvandringsperioden (juni-november). Det vil gi svar på om de er problematisk å passere, både som 

følge av rørdimensjonene og risten på oppsiden. Dersom gytefisk sliter med å passere vil en økning i 

rørdimensjonene kunne bøte på problemet (da vannfarten blir lavere), samt anlegge en ny rist med større 

spalteåpninger. Kravet til minstevannføring i oppvandringsperioden er hensiktsmessig slik at det ikke 

anses å være behov for å øke denne.  
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Tabell 35. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge i Kjærelva, med estimert kostnad, effekt på 

ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til vannforskriften (VF). Se figur 6 for 

plassering av tiltak. Effekt på ungfisk gjelder for vassdraget som helhet. 

Nr. Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt 

ungfisk (%) 

Effekt 

VF 

1. 3 Steinutlegg i klynger 5-10 0-5 Nei 

2. 4 
Øke rørdimensjoner og anlegge 

ny rist* 
Usikkert - 

Nei 

*Dersom det blir observert at gytefisk har problemer med å passere. 
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8. FITJARELVA 

Fitjarelva renner ut i Fitjarvika i Selbjørnsfjorden, i Fitjar kommune (figur 1). Nedbørsfeltet til 

vassdraget er 11,8 km² (tabell 36), og har en gjennomsnittlig vannføring på 1219 l/s (nevina.nve.no). 

Nedbørsfeltet består i all hovedsak av snaufjell, samt noe skog, dyrket mark og myrområder.  Det er tre 

innsjøer øst i feltet, Svartavatnet (0,27 km2, 389 moh.), Midtvatnet (0,1 km2, 367 moh.), og Kinnavatnet 

(0,04 km2, 344 moh.) (NVE Atlas). I tillegg er det flere mindre tjern i feltet.  

 

Fitjarelva ble den 8. september 2021 kartlagt fra osen og opp til et naturlig absolutt vandringshinder like 

oppstrøms en demning, en strekning på ca. 2,9 km. Det er tre sidebekker med potensiale for 

fiskeproduksjon i vassdraget. Nederst er det en sidebekk på ca. 130 m opp mot et lite tjern, forbi 

Fitjarstølen. Ca. halvveis opp i vassdraget kommer det en sidebekk fra øst, som renner forbi Volden. 

Kartlagt strekning i bekken er ca. 1 km. I øvre del renner det en sidebekk fra sør, og denne har ca. 0,5 

km med potensiale for produksjon. Den totale kartlagte strekningen i Fitjarelva-vassdraget er ca. 4,5 km 

(figur 54).  

 

I forbindelse med kalkingsplan for Fitjar kommune ble det gjennomført ungfiskundersøkelser ved 

utløpet av Fitjarelva i 1995, og det var da relativt gode tettheter av sjøørret (Kålås mfl. 1996). Det 

foreligger ikke nyere informasjon om bestandsstatus i elven.  

Tabell 36. Vassdragsbeskrivelse for kartlagte deler av Fitjarelva inklusive sidebekker. Feltareal og 

middelvannføring er hentet fra nevina.nve.no/. Se figur 62-figur 65 for kart. 

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste punkt 

(moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Fitjarelva  11,8 568 1219 2930* 14667* 

 
Sidebekk ved 

Fitjarstølen 

0,5 359 39 130 225 

 
Sidebekk fra 

Volden 

0,9 445 89 980 1833 

 Sidebekk fra sør 0,7 346 58 500 1133 

*Gjelder hovedelven 

 

 

http://nevina.nve.no/
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
http://nevina.nve.no/
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Figur 54. Oversiktskart kartlagt strekning i Fitjarelva, inklusive elektrofiske- og bunndyrstasjoner og 

absolutte vandringshindre.  

 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

HYDROLOGISKE INNGREP 

Rimbareid vannkraftverk har hovedinntak i Ølstjørna hvorfra vannet føres i rørgate ned til kraftverket 

på kote 67 (figur 55A; se figur 64 for kart.). Fallhøyden er 210 m. Kraftverket har vært i drift siden 

2001 og har en maksimal ytelse på 1 MW. Det foreligger ikke informasjon om krav til minstevannføring 

(NVE Atlas). Det er også en eldre inntaksdam ca. 50 m nedstrøms naturlig absolutt vandringshinder i 

elven (figur 55B; se figur 64 for kart.). Inngrepet frafører vann fra hovedløpet oppstrøms kraftverket, 

og endrer vannføringsregimet i vassdraget. Det anses å ha små negative konsekvenser for fisk slik at 

hydrologisk status settes til moderat. 

 

 

 

 

 

 

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
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A) 

 

B) 

 
 

Figur 55. A) Utløp fra Rimbareid kraft, i segment D1. B) Etablert dam nedstrøms absolutt 

vandringshinder, i segment 39. 

VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

 

Fitjarelva 

 

I Fitjarelva (hovedelven) ble det registrert 20 temporære vandringshindre (19 naturlige, ett kunstig), og 

ett naturlig, absolutt vandringshinder (se kart i figur 62-figur 64). 

 

Det nederste temporære vandringshinderet befinner seg i segment 1 og består av et lengre bergparti som 

kan være noe krevende å passere på lav vannføring (figur 56A). Videre opp til segment 20 flater elven 

ut og oppvandring er uproblematisk. Fra segment 20 til 24 øker gradienten igjen og dette resulterer i 

seks temporære hindre i strekket. Flere av disse er såpass store at gytefisk er avhengig av forholdsvis 

høy vannføring for å kunne passere (figur 56B). Det er også et temporært hinder i segment 35, men det 

er oppstrøms kraftverket, i segment 37, at oppvandring blir virkelig krevende. Det nederste hinderet i 

segmentet er en terskel/kulvert som utgjør et kunstig temporært vandringshinder (figur 56C). Videre 

oppover blir elven bratt og stri, som fører til mange temporære hindre. Sannsynligvis er det kun større 

fisk, under gunstige forhold, som klarer å forsere hinderne opp til dammen. Demningen har en åpning 

som fisk muligens kan vandre gjennom (figur 55B), men grunnet åpningens størrelse og lysforhold var 

dette vanskelig å bekrefte ved befaring. Ca. 50 m oppstrøms demningen er det en stor foss som utgjør 

et naturlig, absolutt vandringshinder (figur 56D). 
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Figur 56. Vandringshindre i Fitjarelva: A) Lengre bergparti som utgjør et temporært vandringshinder 

i segment 1. B) Temporært vandringshinder i segment 22. C) Kunstig temporært vandringshinder i form 

av terskel i segment 37. D) Naturlig absolutt vandringshinder øverst i segment 39. 
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Det ble registrert 10 bekkelukkinger i Fitjarelva, hvorav 9 kulverter (m/naturlig bunnsubstrat) og 1 rør 

(figur 57A-D); se kart i figur 62-figur 64). Med unntak av demningen i segment 37 fremstår samtlige 

bekkelukkinger som enkle å passere for fisk (figur 55B). 

 

Figur 57. Bekkelukkinger i Fitjarelva: A) Kulvert i overgangen til segment 4. B) Kulvert med naturlig 

bunnsubstrat i segment 14. C) Kulverten i segment 22 har grei passasje, men det er et naturlig temporært 

vandringshinder like nedenfor. D) Rør under veien i overgangen til segment 32. 

 

Sidebekk ved Fitjarstølen 

 

Det er ingen vandringshindre i sidebekken ved Fitjarstølen, men allerede etter ca. 130 m blir bekken 

liten og såpass tett begrodd at anadrom fisk sannsynligvis ikke kan vandre videre opp (se kart i figur 

62).  

 

Det er én bekkelukking i bekken, et rør med grei passasje i overgangen til segment A2 (figur 58A).  

 

Sidebekk fra Volden 

 

Det er 8 temporære vandringshindre i sidebekken fra Volden, hvorav seks er naturlige og to er kunstige 

(se kart i figur 65). Nederst i bekken er det et lite temporært hinder før bekken går gjennom en 

steinkulvert (figur 58B). Ved lav vannføring går kulverten tilnærmet tørr og på oppsiden er det et fall 

som er vanskelig å forsere. Kulverten anses derfor som et kunstig, temporært hinder. Videre er det tre 

naturlige, temporære hindre i segment B1. I segment B6 er elven lagt i rør under veien. Røret er forhøyet 

og vil være vanskelig å forsere når det er lav vannføring, til tross for en liten kulp på nedsiden (figur 

A)  

 

B)   

 

C)  

 

D) 
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58C). Elven flater så ut og inneholder ikke flere vandringshindre før i segment B9, der det er to som er 

litt krevende. I segment B10 deler bekken seg i to med et nordlig og sørlig løp. Det sørlige løpet er lagt 

i rør nederst, men anses ikke å ha potensiale for fiskeproduksjon oppstrøms. Det nordlige løpet fortsetter 

langs en skogsvei før dette løpet også blir for lite (figur 58D).  

 

Det ble registrert 6 bekkelukkinger i sidebekken fra Volden, hvorav tre kulverter og tre rør. Foruten de 

to bekkelukkingene som utgjør kunstige, temporære vandringshindre er øvrige bekkelukkinger greie å 

passere for fisk. 

 

Sidebekk fra sør 

 

Sidebekken fra sør har hverken vandringshindre eller bekkelukkinger, og naturlig slutt er etter ca. 0,5 

km der bekken blir for liten (se kart i figur 63). 

 

 

Figur 58. Vandringshindre og bekkelukkinger i sidebekkene til Fitjarelva: A) Røret i overgangen til 

segment A2. B) Kulvert med naturlig bunnsubstrat i segment 14. C) Kulverten i segment 22 har grei 

passasje, men det er et naturlig temporært vandringshinder like nedenfor. D) Rør under veien i 

overgangen til segment 32. 
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MORFOLOGISKE INNGREP 

Fitjarelva 

 

Fitjarelva (hovedløpet) har moderate morfologiske inngrep og det er utretting, forbygninger, og 

mangelfull kantvegetasjon som er mest utbredt (se kart i figur 62-figur 64). Inngrepene er fordelt langs 

hele strekningen, men mesteparten befinner seg i nedre halvdel. I segment B6-B13 fremstår elven 

utrettet, men dette har i så fall skjedd fra gammelt av (før 1969). Per dags dato er strekket kanalisert med 

forbygninger på begge sider av løpet (figur 59A). Dette medfører at elveløpet «låses», og det kan føre 

til høyere vannfart og redusert morfologisk variasjon. Ettersom forbygningene består av stein, tilbyr de 

dog noe skjulmuligheter for fisk. Ellers er det sporadiske erosjonssikringer i bankene i hovedløpet, og i 

sum er ca. 40 % av bankene forbygd (figur 59B-C). Med unntak av der elven er lagt i rør er det svært 

få inngrep i bunnen. Kantvegetasjonen er glissen eller mangelfull langs ca. 25 % av elven, som regel 

der elven renner forbi bebyggelse, jordbruksareal og lignende. Her har kantvegetasjonen sannsynligvis 

blitt manuelt fjernet eller beitet ned (figur 59A-D). Foruten noe dyrket mark, plantefelt og litt 

hogstvirksomhet er det relativt få inngrep i nedbørfeltet. Utrettingen, inngrepene i bankene, og den 

mangelfulle kantvegetasjonen bidrar til å trekke ned den samlede morfologiske statusen, slik at den blir 

«moderat» (tabell 37). 

 

A) 

 

B) 

 

C)  

 

D)  

 

Figur 59. Morfologiske inngrep i Fitjarelva: A) I segment 8 er løpet trolig utrettet, og bankene er 

forbygde på begge sider. Kantvegetasjonen mangler mot sør. B) Forbygning og glissen kantvegetasjon 

på østlig side av elven i segment 25.  C) I segment 32-33 er nordlig bank erosjonssikret, og 

kantvegetasjonen har blitt fjernet. D) I segment 36 er det mangelfull kantvegetasjon på nordlig side. 
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Sidebekk ved Fitjarstølen 

 

I sidebekken ved Fitjarstølen er det relativt store morfologiske inngrep (se kart i figur 62). Bunnen og 

bankene er påvirket av rør og forbygning, mens det er den mangelfulle kantvegetasjonen i segment A2 

og A3 som er det største inngrepet (figur 61A-B). Feltet er noe påvirket av bebyggelse, dyrket mark, og 

plantefelt. Lite kantvegetasjon trekker ned slik at bekken i sum får «svært dårlig» morfologisk status 

(tabell 37). 

 

Sidebekk fra Volden 

 

Sidebekken fra Volden har blitt utrettet i en strekning på ca. 400 m i segment B8 og B9 (se figur 60). 

Opprinnelig var elveløpet meandrerende, og utrettingen har trolig medført mindre tilgjengelig areal for 

fisk. Videre fører utretting til et mer homogent strømmønster, ofte mer høyere vannfart, i tillegg til 

redusert morfologisk variasjon. Med unntak av rørene er det svært få inngrep i bunnen. Det er sporadiske 

forbygninger i bankene med unntak av i segment B8 og B9 hvor det er spor etter kanaliseringen (se kart 

i figur 65). Kantvegetasjonen er for det meste tett og god i nedre halvdel, mens den i øvre halvdel har 

enten blitt manuelt fjernet eller beitet ned flere steder (figur 61C-D). Nedbørfeltet har moderate 

påvirkninger i form av jordbruksareal, plantefelt og hogstvirksomhet. Utrettingen trekker ned den 

samlede morfologiske statusen i bekken, slik at den blir «dårlig» (tabell 37). 

 

A) 

 

B) 

 

Figur 60. Endring av elveløpets utforming i sidebekken fra Volden, i segment B8 og B9. Området som 

er påvirket er avmerket med rødt. A: Elveløpet i 1969. B: Elveløpet i 2020. Bilder hentet fra 

norgeibilder.no. 

Tabell 37. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Fitjarelva-vassdraget i % av elvelengden, og 

samlet morfologisk status i henhold til vannforskriften (Veileder 01:2009). 

Elv 
Lengde 

(m) 

Utretting/ 

bekkelukking 
Bunnen Bankene 

Kant- 

vegetasjon 

Nedbør- 

feltet 

Morfol. 

Status 

Fitjarelva 

(hovedelv) 
1300 >10-40 ≤ 10 >20-50 >20-40 >10-20 Moderat 

Sidebekk ved 

Fitjarstølen 
130 

>10-40 ≤ 10 > 5-20 > 60 >20-40 
Svært 

dårlig 
Sidebekk fra 

Volden 
980 

>40-70 ≤ 10 >10-20 >20-40 >20-40 Dårlig 

Sidebekk fra sør 500 0 0 0-5 ≤ 10 >40-60 Dårlig 

 

 

 

https://norgeibilder.no/
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Sidebekk fra sør 

 

Sidebekken fra sør har et naturlig elveløp og ingen morfologiske inngrep foruten om i nedbørfeltet (se 

kart i figur 63). Feltet er påvirket av en del jordbruksareal og plantefelt, og dette sørger for at bekken 

samlet sett får «dårlig» morfologisk status (tabell 37). 

 

 

 

 

Figur 61. Morfologiske inngrep i sidebekker av Fitjarelva: A) Forbygning og mangelfull kantvegetasjon 

i segment A2 i sidebekken ved Fitjarstølen. B) Ingen kantvegetasjon i segment A2. C) I segment B7 i 

sidebekken fra Volden har kantvegetasjonen blitt fjernet. D) Mangelfull kantvegetasjon i segment B9. 
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Figur 62. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiske- og bunndyrstasjoner og nummererte segmenter i 

nedre del av Fitjarelva, samt sidebekken ved Fitjarstølen (A1-A3). Segmentenes habitatkvalitet er vist 

med farger. Se tabell 38 for detaljer om hvert segment i hovedelven, og tabell 39 for hvert segment i 

sidebekken ved Fitjarstølen.
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Figur 63. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiske- og bunndyrstasjoner og nummererte segmenter i 

midtre del av Fitjarelva, samt sidebekken fra sør (C1-C3). Segmentenes habitatkvalitet er vist med 

farger. Se tabell 38 for detaljer om hvert segment i hovedelven, og tabell 39 for hvert segment i 

sidebekken. 
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Figur 64. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiske- og bunndyrstasjoner og nummererte segmenter i 

øvre del av Fitjarelva. Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 38 for detaljer om hvert 

segment.
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figur 65. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiske- og bunndyrstasjoner og nummererte segmenter i sidebekken fra Volden. Segmentenes habitatkvalitet er vist 

med farger. Se tabell 39 for detaljer om hvert segment.



 

Rådgivende Biologer AS 104 Rapport 3662 

 

HABITATFORHOLD 

Fitjarelva 

 

Fitjarelva består hovedsakelig av stryk, med innslag av gyteareal og rennesegment. Habitatkvaliteten er 

varierende, men generelt tilbyr elven gode gyte- og oppvekstsvilkår for anadrom fisk, slik at Fitjarelva 

i sum får god habitatkvalitet (tabell 38; se kart i figur 62-figur 64). Elveutløpet består av et renne- og 

stryksegment (1 og 2) av moderat habitatkvalitet, trukket ned av manglende kantvegetasjon. 

Stryksegment 3 har relativt god morfologisk variasjon, bra med skjul- og gytemuligheter, og tett 

kantvegetasjon som gir svært god habitatkvalitet. Fra segment 4 til 11 består elven av stryk og gyteareal 

om hverandre, av god habitatkvalitet (med unntak av segment 4 og 9; figur 66A). Gytearealene har for 

det meste gunstige dybde- og strømforhold og lite finstoff i substratet, men det er lite skjul for ungfisk. 

Omkringliggende stryksegment har imidlertid gode skjulmuligheter, slik at eldre ungfisk kan fordele 

seg utover fra gytearealene etter hvert som de vokser opp. Segment 12 og 13 er av moderat kvalitet som 

følge av et kanalisert løp som gir noe redusert morfologisk variasjon, og hhv. lite kantvegetasjon og 

substrat uten grus. Segment 15-17 er gyteareal av god kvalitet, med gunstige forhold og relativt tett 

kantvegetasjon. Videre oppover øker gradienten og elven består hovedsakelig av stryksegment av god 

eller svært god habitatkvalitet (figur 66B). Unntakene (segment 24-25, 28, og 31) skyldes en 

substratsammensetning uten grus, lav morfologisk variasjon, eller lite kantvegetasjon. Det er relativt få 

gytemuligheter i segment 22-25 og 27-31, mens det er gode muligheter i segment 21, 26, 33-34 og 36, 

i tillegg til gytearealet i segment 32 (figur 66C). Ellers er det generelt gode oppvekstsvilkår for ungfisk. 

I segment 37 og 38 er det forholdsvis høy gradient og begrenset vannføring, hvilket resulterer i lite 

potensiale for ungfiskproduksjon. Det er dog gode skjulvilkår i substratet (figur 66D). Rennesegment 

39 er den etablerte dammen nedstrøms naturlig, absolutt vandringshinder. Stryksegment D1 er et etablert 

løp som leder utløpsvann fra kraftverket ut i hovedelven. Løpet er kanalisert og har lav morfologisk 

variasjon, men det er greit med skjul og litt grus i substratet slik at habitatkvaliteten er moderat (figur 

55A). 

 

Totalt sett er det rikelig med gytemuligheter i Fitjarelva, både på definerte gyteareal men også flere av 

stryksegmentene har gytemuligheter. Enkelte strekk, som segment 22-31, har imidlertid få muligheter. 
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A) 

 

B) 

 
  

C) 

 

D) 

 

Figur 66. Habitatforhold i Fitjarelva: A) Gytearealet i segment 4 har dårlig kvalitet som følge av en 

del finstoff i substratet og mangelfull kantvegetasjon. B) Stryksegment 29 har svært god habitatkvalitet 

som følge av god morfologisk variasjon, tett kantvegetasjon og bra skjulforhold. C) Gytearealet i 

segment 32 har godt substrat og relativt gunstige strøm- og dybdeforhold. D) Stryksegment 37 har gode 

skjulvilkår for ungfisk i substratet, og tett kantvegetasjon.  

 

Sidebekken ved Fitjarstølen 

 

Bekken ved Fitjarstølen er kort, og består hovedsakelig av gyteareal (tabell 39; se kart i figur 62). 

Gytearealet i segment A1 har tett kantvegetasjon, men dårlige dybde- og strømforhold og begroing gir 

segment moderat kvalitet. Oppstrøms røret er segment A2 et lite stryk med lav morfologisk variasjon, 

substrat uten grus og manglende kantvegetasjon. Gytearealet i segment A3 har svært dårlig kvalitet. 

Substratet er begrodd, det er lite kantvegetasjon, og området er sakteflytende (figur 67A). I sum har 

bekken dårlig habitatkvalitet, og det er forholdsvis begrenset med potensiale for fiskeproduksjon i 

bekken. Det er litt gytemuligheter, men generelt lite skjul.  

 

Sidebekken fra Volden 

 

Bekken fra Volden består utelukkende av stryk, med unntak av gytearealet i segment B3 (tabell 39; se 

kart i figur 65). Løpet i nedre halvdel fremstår naturlig og har god morfologisk variasjon og 

oppvekstsvilkår for ungfisk (figur 67B). Det utrettede strekket i segment B8 og B9 er mer homogen, og 

mangelfull kantvegetasjon i segment B9 trekker habitatkvaliteten ned til moderat (figur 67C). Ellers 

har mesteparten av segmentene gode skjulvilkår for ungfisk, og det er gode gytemuligheter i 
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stryksegment B1-B2, B5, B7-B8, og B10, i tillegg til gytearealet i segment B3. 

 

Sidebekken fra sør 

 

Bekken fra sør har utelukkende stryksegment, av moderat eller god habitatkvalitet (tabell 39; se kart i 

Figur 63). Segment C1 og C2 har god kvalitet med tett kantvegetasjon og forholdsvis bra morfologisk 

variasjon (figur 67D). Det er sporadiske gytemuligheter i segment C1, men i C2 mangler det grus. 

Segment C3 mangler også grus, i tillegg til at det er naturlig lite kantvegetasjonen i myrområdet, hvilket 

resulterer i moderat kvalitet. Generelt er det gode skjulvilkår for ungfisk, men begrenset med 

gytemuligheter.  

 

 

A) 

 

B) 

 
  

C) 

 

D) 

 

Figur 67. Habitatforhold i sidebekkene: A) Gytearealet i segment A3 er av svært dårlig kvalitet. B) 

Stryksegment B1 har svært god habitatkvalitet med gode oppvekstsvilkår. C) Stryksegment B9 er av 

moderat kvalitet som følge av mangelfull kantvegetasjon, og utrettet elveløp. D) Stryksegment C1 har 

tett kantvegetasjon og gode skjulmuligheter i substratet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rådgivende Biologer AS 107 Rapport 3662 

 

Tabell 38. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i Fitjarelva. 

Segmentene er avmerket i figur 62-figur 64. 

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

Fitjarelva 1 Renne 3 4 1 8 Moderat 253 

 2 Stryk 3 3 1 7 Moderat 127 

 3 Stryk 3 4 4 11 Svært god 177 

 4 Gyteareal 3 2 1 6 Dårlig 203 

 5 Stryk 3 3 4 10 God 348 

 6 Gyteareal 3 3 3 9 God 262 

 7 Gyteareal 2 3 4 9 God 279 

 8 Gyteareal 4 3 2 9 God 446 

 9 Stryk 3 3 1 7 Moderat 252 

 10 Gyteareal 2 3 4 9 God 210 

 11 Stryk 3 4 2 9 God 389 

 12 Stryk 3 3 2 8 Moderat 354 

 13 Stryk 3 2 3 8 Moderat 364 

 14 Stryk 4 3 4 11 Svært god 605 

 15 Gyteareal 3 3 3 9 God 198 

 16 Gyteareal 4 3 3 10 God 268 

 17 Gyteareal 3 3 3 9 God 242 

 18 Stryk 3 3 4 10 God 240 

 19 Stryk 4 3 4 11 Svært god 724 

 20 Stryk 4 3 3 10 God 155 

 21 Stryk 3 4 3 10 God 222 

 22 Stryk 3 2 4 9 God 577 

 23 Stryk 3 3 3 9 God 332 

 24 Stryk 3 2 3 8 Moderat 364 

 25 Stryk 3 2 3 8 Moderat 227 

 26 Stryk 3 4 3 10 God 172 

 27 Stryk 3 3 4 10 God 489 

 28 Stryk 3 2 2 7 Moderat 267 

 29 Stryk 4 3 4 11 Svært god 392 

 30 Stryk 4 2 3 9 God 129 

 31 Stryk 2 3 1 6 Dårlig 117 

 32 Gyteareal 3 4 2 9 God 253 

 33 Stryk 3 4 2 9 God 384 

 34 Stryk 4 4 3 11 Svært god 490 

 35 Stryk 4 3 4 11 Svært god 890 

 36 Stryk 3 4 2 9 God 451 

 37 Stryk 4 3 4 11 Svært god 2299 

 38 Stryk 3 2 4 9 God 231 

 39 Renne 1 2 4 7 Moderat 285 

 D1 Stryk 2 4 2 8 Moderat 145 

  Totalt   3,4 3,0 3,2 9,7 God 14667 
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Tabell 39. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i 

sidebekkene i Fitjarelva-vassdraget. Segmentene er avmerket i figur 62,  figur 65, og figur 63. 

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

Sidebekk fra  

Fitjargården A1 Gyteareal 2 2 4 8 Moderat 61 

 A2 Stryk 2 2 1 5 Dårlig 52 

 A3 Gyteareal 1 1 1 3 Svært dårlig 112 

  Totalt  1,5 1,5 1,8 4,8 Dårlig 225 

Sidebekk fra  

Volden B1 Stryk 4 4 4 12 Svært god 175 

 B2 Stryk 3 4 2 9 God 149 

 B3 Gyteareal 2 3 4 9 God 117 

 B4 Stryk 4 3 4 11 Svært god 46 

 B5 Stryk 4 4 2 10 God 18 

 B6 Stryk 4 3 4 11 Svært god 22 

 B7 Stryk 4 4 1 9 God 305 

 B8 Stryk 3 4 3 10 God 196 

 B9 Stryk 3 3 2 8 Moderat 425 

 B10 Stryk 4 4 3 11 Svært god 380 

  Totalt  3,5 3,7 2,5 9,7 God 1833 

Sidebekk fra  

sør C1 Stryk 3 3 4 10 God 316 

 C2 Stryk 3 2 4 9 God 200 

 C3 Stryk 4 2 2 8 Moderat 617 

  Totalt  3,5 2,3 2,9 8,7 God 1133 

 

 

BUNNDYR 

Det ble tatt to bunndyrsprøver i Fitjarelva. Stasjon 1 og 2 var plassert i hhv. nedre og øvre del (se kart i  

figur 62 og figur 64). Se vedlegg 4 for informasjon om dato, koordinater og vannlokalitetskode i 

vannmiljø for hver stasjon, og vedlegg 6 for arter/grupper på stasjonene og utregnede indekser.  

 

På stasjon 1 ble det i bunndyrprøven funnet 17 ulike arter/grupper. Blant disse var det to arter/grupper 

døgnfluer, fire steinfluer, og fem vårfluer. Forsuringsindeks I var 0,5, hvilket tilsvarer dårlig/moderat 

økologisk tilstand (Veileder 02:2018). Det ble fanget 5 forsuringsfølsomme arter, blant annet den 

forsuringsfølsomme steinfluen Isoperla sp. og vårfluen Hydroptila sp. Fitjarelva er kalkfattig og klar 

(vann-nett.no), og med en RAMI-indeks på stasjonen som er 4,4 tilsvarer det svært god økologisk 

tilstand med hensyn til forsuring (Veileder 02:2018). ASPT-indeks for stasjonen ble beregnet til 6,6, 

hvilket tilsvarer god økologisk tilstand med hensyn på eutrofiering (Veileder 02:2018). 

 

På stasjon 2 ble det i bunndyrprøven funnet 5 ulike arter/grupper. Blant disse var det tre vårfluer, men 

ingen døgnfluer eller steinfluer. Forsuringsindeks I var 0,5, hvilket tilsvarer dårlig/moderat økologisk 

tilstand (Veileder 02:2018). Det ble fanget 1 forsuringsfølsom art, vårfluen Lepidostoma hirtum. Det er 

ikke tilstrekkelig datagrunnlag for å beregne RAMI-indeks på stasjonen. ASPT-indeks for stasjonen ble 

beregnet til 5,4, hvilket tilsvarer moderat økologisk tilstand med hensyn til eutrofiering (Veileder 

02:2018). 

 

 

https://vann-nett.no/portal/
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Bunndyrundersøkelsene i Fitjarselva indikerer at vassdraget er påvirket av forsuring, spesielt i øvre del 

der bufferkapasiteten trolig er dårligere. Det ble ikke fanget arter som er svært forsuringsfølsomme på 

noen av stasjonene, men på stasjon 1 viser imidlertid RAMI-indeksen at forsuring ikke er et stort 

problem i denne delen av elven. ASPT-indeksene tilsier at elven er lite til moderat påvirket av 

eutrofiering og organisk belastning. Også her er tilstanden dårligere i øvre del. 

 

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført under gode forhold på fire stasjoner i Fitjarelva, den 8. september 2021. Stasjon 

1 og 2 er plassert i nedre halvdel, mens 3 og 4 er plassert i øvre halvdel av hovedelven (se kart i figur 

62 og figur 63; vedlegg 2). Se vedlegg 1 for vanntemperatur og ledningsevne under elektrofisket, og 

vedlegg 3 for koordinater og vannlokalitetskoder. Lengdefordeling for fangsten er presentert i figur 68.  

 

På stasjon 1, plassert på gytearealet i segment 7, var det velegnet habitatkvalitet (jf. Veileder 02:2018). 

På 120 m² ble det fanget totalt 35 ørret hvorav 5 årsyngel og 30 eldre individer. Estimert ørrettetthet på 

stasjonen var 52 fisk per 100 m², tilsvarende moderat økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget 

ørret hadde lengder fra 7 til 17 cm (figur 68). Det ble ikke observert andre arter enn ørret på stasjonen, 

men det var flere gytefisk av sjøørret. 

 

På stasjon 2, i segment 16, var habitatkvaliteten velegnet (jf. Veileder 02:2018). På 40 m² ble det fanget 

47 ørret hvorav 26 årsyngel og 21 eldre individer. Estimert fisketetthet på stasjonen var 250 fisk per 100 

m², tilsvarende svært god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 6 til 

15 cm (figur 68). Det ble ikke observert andre arter enn ørret på stasjonen. 

 

På stasjon 3, i segment 32, var habitatkvaliteten velegnet (jf. Veileder 02:2018). På 42 m² ble det fanget 

17 ørret hvorav 12 årsyngel og 5 eldre individer. Estimert fisketetthet på stasjonen var 91 fisk per 100 

m², tilsvarende svært god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 5 til 

14 cm (figur 68). Det ble ikke observert andre arter enn ørret på stasjonen. 

 

På stasjon 4, i segment 36, var habitatkvaliteten velegnet (jf. Veileder 02:2018). På 45 m² ble det fanget 

22 ørret hvorav 10 årsyngel og 12 eldre individer. Estimert fisketetthet på stasjonen var 100 fisk per 100 

m², tilsvarende svært god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 6 til 

20 cm (figur 68). Det ble også observert 5 ål på stasjonen (én liten, to mellomstore, to store), samt én 

gytefisk av sjøørret. 

 

 

Data fra elektrofisket tilsier at det er relativt god fiskeproduksjon i elven som helhet. Moderat 

ungfisktetthet på gytearealet på stasjon 1 kan være et resultat av begrensede skjulmuligheter i segmentet, 

og at ungfisk har fordelt seg til andre elvedeler med mer skjul. Samtidig kan utretting/kanalisering i 

dette strekket gi større sjanse for utskylling ved høy vannføring og flomscenariorer, slik at dette også 

kan ha påvirket tettheten på stasjonen. Lengdefordelingen på ørreten på samtlige stasjoner tilsier at dette 

er anadrom ørret.  
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Figur 68. Lengdefordeling for ørret fanget på fire elektrofiskestasjoner i Fitjarelva. Se kart i figur 62 

og figur 63 for plassering av stasjonene. Elektrofisket ble utført 8. september 2021. 

FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Fitjarelva 

 

Den viktigste flaskehalsen for produksjon av laksefisk i Fitjarelva er det kanaliserte strekket i nedre 

halvdel (segment 4-13). Kanaliseringen medfører økt fare for utskylling og omvelting av gytesubstrat, 

et homogent strømmønster, og lavere morfologisk variasjon. Øvrige erosjonssikringer/forbygninger i 

hovedløpet anses ikke å ha nevneverdig begrensende effekt på fiskeproduksjon.  

 

Mangel på skjul for ungfisk er en liten begrensning på gytearealene i segment 4, 6-8, og 10.  

 

Generelt er det rikelig med gytemuligheter i elven, men i enkelte elvedeler, hovedsakelig midtre del 

(segment 22-31), er det begrenset med gytegrus.  

 

Glissen eller mangelfull kantvegetasjon er en liten flaskehals for fiskeproduksjonen, hovedsakelig i 

nedre halvdel (se kart i figur 62-figur 64).  

 

Segment 37-39 er mest påvirket av vannkraftverket ettersom vannet er fraført. Dette utgjør en lokal 

begrensing for fiskeproduksjonen, men elven har høy gradient og er naturlig grov slik at potensialet for 

fiskeproduksjon er lite selv i naturlig tilstand. Nedstrøms kraftverkets utløp (segment D1) er det trolig 

små konsekvenser for laksefisk. I sum anses det hydrologiske inngrepet å ha små, negative konsekvenser 

for ungfiskproduksjonen.  

 

Den kunstige terskelen i segment 37 er et lite hinder for oppvandrende fisk på lav vannføring, og er 

således litt begrensende. 
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Sidebekk ved Fitjarstølen 

 

Bekken er liten og har begrenset potensiale for fiskeproduksjon. Mangelfull kantvegetasjon og begroing 

av substratet utgjør flaskehalsene i bekken. 

 

Sidebekk ved Volden 

 

Den største flaskehalsen i bekken ved Volden er det utrettede strekket i segment B8 og B9, som har 

medført en reduksjon i tilgjengelig areal for fisk, lavere morfologisk variasjon, og et homogent 

strømmønster.  

 

Steinkulverten som utgjør et kunstig, temporært hinder i segment B1 kan redusere antall fisk som klarer 

å vandre opp i bekken, spesielt i perioder med lav vannføring. Den utgjør derfor en liten flaskehals for 

produksjon.  

 

Videre er mangelfull kantvegetasjon og hogstvirksomhet en liten flaskehals for produksjonen i bekken, 

i hovedsak i segment B7-B10. Lite kantvegetasjon gir reduserte skygge- og skjulmuligheter, dårligere 

bufferkapasitet mot jordbruksareal, og mulig næringstilgang. Hogst kan resultere i økt flomfare og 

turbiditet i bekken. Ellers er det gode gyte- og oppvekstsvilkår i bekken. 

 

Sidebekk fra sør 

 

I bekken er det få gytemuligheter, slik at mangel på gytegrus anses som den største begrensningen. 

Ellers er det tett kantvegetasjon og bra med skjul for ungfisk.  

TILTAK 

Fitjarelva 

 

Det mest hensiktsmessige er å rive forbygningene i det kanaliserte strekket (segment 4-13) og restaurere 

til et naturlig, mer meandrerende elveløp (tabell 40). For å opprettholde erosjonssikring av bankene 

anbefales det heterogen steinsetting, kombinert med trær som stabiliserer jordsmonnet. Et alternativ til 

dette, dog mindre effektivt, er å etablere skråstilte steinbuner med ca. 10 m mellomrom i det kanaliserte 

strekket (se figur 69). Dette vil kunne skape et mer dynamisk strømbilde, bedre morfologisk variasjon, 

og gi flere skjulmuligheter for ungfisk på gytearealene.  

 

For å øke skjulforekomst og morfologisk variasjon for ungfisk på gytearealene i nedre halvdel (segment 

4, 6-8, 10) kan det være hensiktsmessig med utlegg av døde trær, samt steinutlegg i klynger (4-8 stein 

per klynge á D=20-30 cm). I strekk med lav gradient og lav vannfart vil hulrom mellom stein ofte bli 

gjenklogget av finsediment, og der vil utlegg av døde trær i lengderetning være bedre. Trær/busker bør 

forankres i bankene og ikke være så store at de kan gjøre store mekaniske ødeleggelser på broer 

nedstrøms. I områder med høyere vannfart vil steinutlegg være hensiktsmessig, men med fokus på å 

holde mesteparten av gyteareal intakt.  

 

Gytegrusutlegg i midtre del (segment 22-31) vil kunne gi noe økt potensiale for fiskeproduksjonen i 

dette strekket. Det anbefales utlegg av ca. 100 tonn gytegrus, med hovedfokus på segment 23-30. Grusen 

bør fordeles jevnt utover i områder med tilstrekkelig dybde og vannhastighet. Grus kan legges ut i puljer 

på brekk i øvre halvdel, og ved høy vannføring eller flom vil grusen fordele seg nedover i strekket. 

 

Det anbefales å reetablere kantvegetasjon der denne er glissen eller manglende, med hovedfokus på 

nedre halvdel (se kart figur 62-figur 64). Dette vil kunne bidra til mer skjul og skygge for fisk, bedre 

morfologisk variasjon, og potensiell næringstilgang. 

 

Det anbefales ikke å gjennomføre tiltak i forbindelse med kraftverket.  
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Det kan vurderes å fjerne terskelen i segment 37 for å lette oppvandring for å gytefisk, men dette er et 

lavt prioritert tiltak. 

 

 

Figur 69. Skråstilte steinbuner (i grått) som alternativt tiltak i kanalisert strekk.   

Sidebekk ved Fitjargården 

 

Det anses å være lite potensiale for produksjon av laksefisk i bekken, men et gunstig tiltak kan være å 

reetablere kantvegetasjonen (tabell 40). Dette vil kunne tilby mer skjul og skygge, der sistnevnte kan 

begrense begroing av substratet. 

 

Sidebekk ved Volden 

 

Det anbefales å rive forbygningene i det utrettede strekket i segment B8 og B9 for å reetablere et naturlig 

elveløp (tabell 40). 

 

For å forenkle oppvandring forbi steinkulverten i segment B1 kan man tette eventuelle hulrom med grus 

for å sikre at minst mulig vann renner mellom steinene.  

 

Det anbefales å reetablere kantvegetasjonen der denne er glissen eller manglende (se kart i figur 65). 

 

Sidebekk fra sør 

 

Gytegrusutlegg i segment C1 og C2, med hovedfokus på C1, kan være gunstig for å øke potensialet for 

produksjon i bekken (tabell 40). Totalt vil ca. 20 tonn gytegrus være hensiktsmessig. Fremkommelighet 

kan være krevende, så tiltaket vil nok være avhengig av manuelt arbeid. Det er ikke et høyt prioritert 

tiltak, men kan vurderes hvis ønskelig. 
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Tabell 40. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge i Fitjarelva og tilhørende sidebekker, med 

estimert kostnad, effekt på ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til 

vannforskriften (VF). Se figur 62-figur 65 for plassering av tiltak. Effekt på ungfisk gjelder for 

vassdraget som helhet. 

Nr. Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt 

ungfisk (%) 

Effekt 

VF 

1. 4-13 
Rive forbygninger, restaurere 

elveløp 
300-500 5-10 

Nei 

2. 4-13 Etablere steinbuner* 50-80 2-6 Nei 

3. 4, 6-8, 10 Utlegg av stein/trær 30-50 0-5 Nei 

4. 22-31 Gytegrusutlegg 70-130 0-5 Nei 

5. B8, B9 
Rive forbygninger, restaurere 

elveløp 
100-200 0-3 

Nei 

6. Hele vassdraget  Reetablere kantvegetasjon** 0**     0-3** Nei 

7. B1 Tette hulrom i steinkulvert 0-5 0-1 Nei 

8.  C1-C3 Gytegrusutlegg 15-30 0-1 Nei 

9.  37 Fjerne terskel 0-5 0-1 Nei 

* Dersom forbygninger ikke rives. **Høyere kostnader ved aktiv gjenplanting, eller dersom det må 

bygges gjerder.  
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9. BEKK UT I LEVÅGPOLLEN 

Bekken som renner ut i Levågpollen, heretter omtalt som «Levågpollbekken», ligger i Fitjar kommune 

(figur 1). Nedbørsfeltet til vassdraget er 2,0 km² (tabell 41), og har en gjennomsnittlig vannføring på 

167 l/s (nevina.nve.no). Nedbørsfeltet består hovedsakelig av skog og snaufjell, samt litt myrområder i 

nordvest og dyrket mark i nord. Det er ingen innsjøer i feltet. 

 

Levågpollbekken ble kartlagt fra osen og opp til et naturlig absolutt vandringshinder, en strekning på 

ca. 370 m. I tillegg kommer en liten sidebekk på ca. 20 m, nederst i vassdraget (figur 70). Allerede etter 

200 m er det kunstig demning som utgjør et absolutt vandringshinder og som sørger for anadrom fisk 

ikke får utnyttet de øverste ca. 170 m av elven. 

 

Det går sjøørret i bekken, og det har vært årlige observasjoner av fisk på et par kilo. Det fiskes aktivt i 

pollen og i brakkvannsområdet ved utløpet av bekken (Thor Oddvar Havn, pers. medd.).  

Tabell 41. Vassdragsbeskrivelse for kartlagte deler av Levågpollbekken. Feltareal og middelvannføring 

er hentet fra nevina.nve.no/. Se figur 74 for kart. 

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste punkt 

(moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Levågpollbekken 

(dagens 

situasjon) 

2,0 390 167 220 271 

Levågpollbekken 

(opprinnelig) 

2,0 390 167 390 828 

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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Figur 70. Oversiktskart kartlagt strekning i Levågpollbekken, inklusive elektrofiskestasjoner og 

absolutte vandringshindre.  

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

HYDROLOGISKE INNGREP 

Det foreligger ikke informasjon om vannkraftverk i elven, men det ble observert vannuttak 

(vannledning) ved befaring (figur 71). Det er uvisst hvor mye vann som tas ut, men rørets dimensjon 

tilsier at det er såpass små mengder at det ikke er begrensende for fiskeproduksjonen. Hydrologisk status 

i bekken er derfor vurdert å være god. 
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Figur 71. Vannledning like nedenfor den øverste kulverten i segment 1.  

VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

I Levågpollbekken ble det registrert åtte temporære vandringshindre, hvorav syv naturlige og ett 

menneskeskapt, og to absolutte vandringshindre (ett kunstig og ett naturlig; se kart figur 74).  

 

Nederst i Levågpollbekken renner det inn en sidebekk fra sørvest. Denne har en anadrom strekning på 

ca. 20 m før den blir for liten for fiskeproduksjon. I Levågpollbekken er det først en menneskeskapt 

demning som utgjør et absolutt vandringshinder og som forhindrer anadrom fisk fra å utnytte de øverste 

ca. 170 m (figur 72B). Det er en kulp like nedenfor, men hinderets høyde (ca. 2,5-3 m) samt utforming 

gjør at anadrom fisk ikke klarer å passere. Like ovenfor er det en ny kunstig demning (temporært 

vandringshinder; figur 72C), etterfulgt av to naturlige temporære vandringshinder. Samtlige er krevende 

å passere på lav vannføring. I øvre halvdel av segment 1, og i segment 2, øker gradienten gradvis hvilket 

resulterer i ytterligere fem temporære vandringshindre. Når det er lav vannføring i bekken, vil det være 

vanskelig for fisk å vandre opp. Det nest øverste temporære hinderet skyldes drivved som delvis 

blokkerer løpet. Ca. 370 m opp fra osen er det naturlig slutt på den anadrome strekningen. Bekken blir 

markant brattere og to relativt høye fosser etter hverandre gjør det ikke er mulig å passere (figur 72D).  

 

Det er to bekkelukkinger i Levågpollbekken, begge er kulverter som er uproblematisk å passere for 

anadrom fisk (figur 72A). Det er naturlig bunnsubstrat i den nederste kulverten, mens den øverste etter 

hvert går over i rør.  
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Figur 72. Vandringshindre og bekkelukkinger: A) Kulverten nederst i segment 1 har grei passasje for 

fisk. B) Kunstig, absolutt vandringshinder i form av en demning som er ca. 2,5-3 m høy. C) Kunstig 

temporært vandringshinder i segment 1. D) Nedre del av naturlig absolutt vandringshinder øverst i 

segment 2. 

 

MORFOLOGISKE INNGREP 

Det er relativt omfattende morfologiske inngrep i Levågpollbekken (se kart i figur 74). Nedre halvdel 

av bekken fremstår utrettet (40 % av total anadrom strekning), men dette har i så fall skjedd før 1967. 

Sannsynligvis var løpet meandrerende og hadde mer tilgjengelig anadromt areal før inngrepene. Bekken 

er kanalisert med forbygninger på begge sider i store deler av segment 1, og ellers er det sporadiske 

forbygninger (figur 73B-C). Totalt er ca. 60 % av bankene påvirket av dette. Forbygningene er av stein 

og har hulrom som gir noe skjulmuligheter for ungfisk, men i sum er forbygningene begrensende 

ettersom de låser løpet, gir høyere vannfart, og redusert morfologisk variasjon. Med unntak av den 

øverste kulverten/røret er det ingen inngrep i bunnen. Kantvegetasjonen er glissen eller mangelfull langs 

tilnærmet hele segment 1, som følge av at den har blitt manuelt fjernet eller beitet ned (figur 73A, C-

D). Det er ingen morfologiske inngrep i segment 2. Det er få inngrep i nedbørfeltet, kun noe 

infrastruktur, dyrket mark og et lite plantefelt. Den mangelfulle kantvegetasjonen bidrar til å trekke ned 

den samlede morfologiske statusen i Levågpollbekken, slik at den blir «svært dårlig» (tabell 42). 

 

A)  

 

B)   

 

C)  

 

D) 
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Figur 73. Morfologiske inngrep i Levågpollbekken: A) Mangelfull kantvegetasjon mot øst, nederst i 

segment 1. B) I segment 1 er løpet kanalisert med steinforbygninger. C) Kanalisert løp like oppstrøms 

den nederste kulverten i segment 1. D) Mangelfull kantvegetasjon i øvre halvdel av segment 1.   

 

 

Tabell 42. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Levågpollbekken i % av elvelengden, og samlet 

morfologisk status i henhold til vannforskriften (Veileder 01:2009). 

Elv 
Lengde 

(m) 

Utretting/ 

bekkelukking 
Bunnen Bankene 

Kant- 

vegetasjon 

Nedbør- 

feltet 

Morfol. 

Status 

Levågpollbekken 390 > 40-70 ≤ 10 > 50 > 60 >10-20 
Svært 

dårlig 

 

 

A) 

 

B) 

 

C)  

 

D)  
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Figur 74. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiskestasjoner og nummererte segmenter i 

Levågpollbekken. Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 43 detaljer om hvert segment. 
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HABITATFORHOLD 

Levågpollbekken er kort og består utelukkende av stryk, som i sum har moderat habitatkvalitet (tabell 

43). Segment 1 er av moderat habitatkvalitet som følge av redusert morfologisk variasjon og mangelfull 

kantvegetasjon. Substratet består av blokk, stein, grus og sand (figur 75B-C). Det er relativt bra med 

skjul i mesteparten av segmentet, men gjenklogging i nedre del er litt begrensende. Det er sporadiske 

gytemuligheter i øvre halvdel, mens de beste befinner seg i nedre del, til tross for relativt høy andel 

finstoff. I den korte sidebekken (A1) er det også gytemuligheter (figur 75A). I segment 2 er bekkeløpet 

naturlig og det er rikelig med skjul for ungfisk både i substratet og som følge av tett kantvegetasjon, 

men det er litt begrenset med gytemuligheter (figur 75D). 

I sum er det litt begrenset med gytemuligheter i bekken, spesielt i øvre halvdel. 

 

A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 

Figur 75. Habitatforhold i Levågpollbekken: A) I segment A1 er det gode gytemuligheter, og skjul i 

bankene. B) Nedre del av segment 1 har parti med gytegrus, men med relativt mye finstoff. C) Øvre del 

av segment 1 har gode skjulmuligheter i substratet.  D) Naturlig bekkeløp med tett kantvegetasjon og 

substrat som tilbyr mye skjul for ungfisk. 

Tabell 43. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i 

Levågpollbekken. Segmentene er avmerket i figur 74. 

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

Levågpollbekken 1 Stryk 3 3 1 7 Moderat 729 

 2 Stryk 4 3 4 11 Svært god 70 

 A1 Stryk 3 4 2 9 God 29 

  Totalt   3,1 3,0 1,2 7,3 Moderat 828 
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UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført under gode forhold på to stasjoner i Levågpollbekken. Stasjon 1 og 2 er plassert 

i hhv. øvre og nedre halvdel av segment 1 (se kart i  figur 75; vedlegg 2). Se vedlegg 1 for 

vanntemperatur og ledningsevne under elektrofisket, og vedlegg 3 for koordinater og 

vannlokalitetskoder. Lengdefordeling for fangsten er presentert i figur 76. 

 

På stasjon 1 var det velegnet habitatkvalitet (jf. Veileder 02:2018). På 40 m² ble det fanget totalt 22 ørret 

hvorav 16 årsyngel, og 6 eldre individer. Estimert ørrettetthet på stasjonen var 125 fisk per 100 m², 

tilsvarende svært god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 6 til 14 

cm (figur 76). Det ble observert én liten ål på stasjonen. 

 

På stasjon 2 var habitatkvaliteten egnet (jf. Veileder 02:2018). På 60 m² ble det ikke fanget noen 

laksefisk (figur 76). Estimert fisketetthet er dermed 0 fisk per 100 m², tilsvarende svært dårlig økologisk 

tilstand (jf. Veileder 02:2018). Det ble observert én stor ål på stasjonen. 

 

Fisketetthet og andel årsyngel på stasjon 1 tilsier at nedre del av Levågpollbekken har relativt god 

fiskeproduksjon, og lengdefordelingen viser at dette er anadrom fisk. På stasjon 2, oppstrøms det 

kunstige, absolutte vandringshinderet, tilsier mangelen på fangst at det ikke er fiskeproduksjon. Det 

foreligger ikke informasjon om ungfiskundersøkelser i vassdraget, og det er derfor dessverre ikke mulig 

å sammenligne mot tidligere år. 

 

 

  

Figur 76. Lengdefordeling for ørret fanget på to elektrofiskestasjoner i Levågpollbekken. Stasjon 1 og 

2 befinner seg i hhv. nedre og øvre del av segment 1 (se kart i figur 75). Elektrofisket ble utført 7. 

september 2021. 

FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Den viktigste flaskehalsen for produksjon av laksefisk i Levågpollbekken er det menneskeskapte 

absolutte vandringshinderet i segment 1. Dette forhindrer sannsynligvis fisk fra å utnytte det anadrome 

arealet i øvre halvdel av bekken.  

 

Videre er det kunstige, temporære vandringshinderet også begrensende ettersom det vanskeliggjør 

videre oppvandring, spesielt for mindre fisk og generelt ved lav vannføring.  

 

Kanaliseringen og øvrige forbygninger i bankene fører trolig til redusert fiskeproduksjon, Dette skyldes 

både lavere morfologisk variasjon og at det smale bekkeløpet gir økt vannfart ved høy vannføring, 

hvilket kan skylle ut ungfisk.  
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Lite gytesubstrat i spesielt øvre halvdel av bekken er også en liten begrensing for fiskeproduksjonen. 

Det er for det meste bra med skjul i substratet, slik at dette ikke anses som en flaskehals. 

 

Glissen eller manglende kantvegetasjon langs store deler av strekningen er også litt begrensende. En tett 

og god kantvegetasjon vil fungere som buffersone, samt kunne tilføre skjul, skygge, økt morfologisk 

variasjon og næringstilgang for ungfisk.  

 

TILTAK 

Det anbefales å rive begge demningene (kunstig absolutt og temporært vandringshinder) i segment 1 

(tabell 44). Dersom det i ettertid fortsatt viser seg å være krevende å vandre forbi kan man vurdere å 

grave ut en dypere kulp under.  

 

Det vil være hensiktsmessig å restaurere bekken til sitt naturlige bekkeløp ved å rive forbygningene, 

spesielt i de kanaliserte strekkene. Et mer meandrerende, naturlig løp vil kunne gi økt anadromt areal og 

et mer gunstig strømmønster. For å opprettholde erosjonssikring anbefales heterogen steinsetting i 

bankene, kombinert med en reetablering av kantvegetasjon. Dette da stein og røtter stabiliserer bankene.  

 

Gitt at de kunstige vandringshindrene fjernes kan utlegg av litt gytegrus (5-10 tonn) i øvre halvdel av 

segment 1 være hensiktsmessig for å øke potensialet for ungfiskproduksjon. Deler av løpet i dette 

strekket går imidlertid tørt i løpet av året, slik at grus må legges i dypere områder med sikker vanntilgang 

gjennom året. Det kan også vurderes å spre 5-10 tonn gytegrus i nedre halvdel på områder med gunstige 

dybde- og strømforhold, for å forbedre gytesubstratet her. 

 

Det anbefales å reetablere kantvegetasjonen der denne er glissen eller manglende (se kart i figur 74). 

 

 

Tabell 44. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge i Levågpollbekken, med estimert kostnad, 

effekt på ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til vannforskriften (VF). Se figur 

74 for plassering av tiltak. Effekt på ungfisk gjelder for vassdraget som helhet. 

Nr. Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt 

ungfisk (%) 

Effekt 

VF 

1. 1 
Rive kunstig demning, absolutt 

hinder 
20-50 35 

Nei 

2. 1 
Rive kunstig demning, 

temporært hinder 
20 5-10 

Nei 

3. 1 
Rive forbygninger, restaurere 

banker 
50-100 5-10 

Nei 

4 1 Gytegrusutlegg 20-30 0-5 Nei 

5. 1 Reetablere kantvegetasjon* 0* 0-5 Nei 

*Høyere kostnader ved aktiv gjenplanting, eller dersom det må bygges gjerder. 
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10. BEKK FRA RENNDALEN 

Bekken som kommer ned fra Renndalen, heretter omtalt som «Renndalenbekken», renner ut i 

Jondalsviki i Hardangerfjorden, i Ullensvang kommune (figur 1). Nedbørsfeltet til vassdraget er 1,5 

km² (tabell 45), og har en gjennomsnittlig vannføring på 136 l/s (nevina.nve.no). Nedbørsfeltet består i 

all hovedsak av skog og snaufjell, men også litt dyrket mark ned mot fjorden. Det er et par små tjern 

lengst sør, ellers er det ingen innsjøer i feltet. 

 

Renndalenbekken ble kartlagt opp til naturlig absolutt vandringshinder ca. 120 m opp fra osen (figur 

77). Det foreligger ikke informasjon om det har blitt observert anadrom fisk i vassdraget. 

 

Tabell 45. Vassdragsbeskrivelse for kartlagte deler av Renndalenbekken. Feltareal og 

middelvannføring er hentet fra nevina.nve.no/. Se figur 80 for kart. 

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste punkt 

(moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Renndalenbekken 1,5 1065 136 120 287 

 

Figur 77. Oversiktskart kartlagt strekning i Renndalenbekken, inklusive bunndyr- og 

elektrofiskestasjoner og absolutte vandringshindre.  

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

HYDROLOGISKE INNGREP 

Det foreligger ikke informasjon om vannkraftverk eller vannuttak i elven. Hydrologisk status er derfor 

vurdert å være svært god. 

 

VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

Oppvandring i nederste del av Renndalenbekken er uproblematisk, men allerede etter ca. 120 m er det 

en bratt foss som utgjør et absolutt vandringshinder for anadrom fisk (figur 78A-B; se kart i figur 80). 

Hinderet er om lag 3 m høyt og 4-5 m i luftlinje. Det er en kulp nedenfor hinderet som er ca. 0,5-1 m 

dyp, men selv om anadrom fisk kan utnytte kulpen for å ta fart og hoppe opp er det ingen «trinn» 

underveis i fossen slik at hinderet samlet sett ansees som for krevende til å kunne passeres, selv ved 

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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høyere vannføringer. Dermed er anadrom lengde i Renndalenbekken kun 120 m.  

 

Det er ingen bekkelukkinger på den kartlagte, anadrome strekningen. 

  

A) 

 

B) 

 

Figur 78. Absolutt vandringshinder i Renndalenbekken: A) Absolutt vandringshinder sett nedenfra. B) 

Absolutt vandringshinder sett ovenfra.  

 

MORFOLOGISKE INNGREP 

Det er moderate morfologiske inngrep i Renndalenbekken (tabell 46; se kart i figur 80). Det er ingen 

bekkelukkinger eller inngrep i bunnen, men bankene er forbygd langs tilnærmet hele strekningen. 

Erosjonssikringen låser løpet og medfører høyere vannfart og lavere morfologisk variasjon (figur 79A). 

Forbygningene er imidlertid gamle og av stein, hvilket tilbyr noe skjul for ungfisk. Kantvegetasjonen 

har blitt fjernet langs hele strekningen (figur 79B). Foruten noe dyrket mark, bebyggelse og infrastruktur 

nederst i feltet er det få inngrep morfologiske inngrep i feltet. 

 

De store inngrepene i bankene og mangelfull kantvegetasjon trekker ned slik at den samlede 

morfologiske statusen i Renndalenbekken blir «svært dårlig» (tabell 46). 

 

 

Figur 79. Morfologiske inngrep i Renndalenbekken: A) Løpet er kanalisert med forbygninger på begge 

sider. B) Kantvegetasjonen har blitt fjernet langs løpet, her nederst i bekken. 

 

 

A) 

 

B) 
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Tabell 46. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Renndalenbekken i % av elvelengden, og samlet 

morfologisk status i henhold til vannforskriften (Veileder 01:2009). 

Elv 
Lengde 

(m) 

Utretting/ 

bekkelukking 
Bunnen Bankene 

Kant- 

vegetasjon 

Nedbør- 

feltet 

Morfol

. status 

Renndalen-

bekken 
120 0 0 > 50 > 60 10-20 

Svært 

dårlig 

 

 

Figur 80. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiske- og bunndyrsstasjoner, og nummererte segmenter 

i Renndalenbekken. Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 47 for detaljer om hvert 

segment. 
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HABITATFORHOLD 

Renndalenbekken består av et stryksegment av moderat habitatkvalitet (tabell 47; se kart i figur 80). 

Habitatkvaliteten trekkes ned av forbygningene og den manglende kantvegetasjonen. Substratet består 

hovedsakelig av blokk og stein hvilket tilbyr mye skjul for ungfisk (figur 81A-B). Det er litt grus i 

substratet, men det er svært få gytemuligheter.  

A) 

 

B) 

 

Figur 81. Habitatforhold i Renndalenbekken: A og B) Stryksegment 1 har moderat habitatkvalitet som 

følge av forbygde banker og mangelfull kantvegetasjon, men det grove substratet tilbyr mye skjul for 

ungfisk.  

 

Tabell 47. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i 

Renndalenbekken. Segmentene er avmerket i figur 80. 

Vassdragsdel Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori 

Areal 

(m2) 

Renndalenbekken 1 Stryk 2 3 2 7 Moderat 287 

  Totalt  2,0 3,0 2,0 7,0 Moderat 287 

 

BUNNDYR 

Det ble tatt én bunndyrsprøve i Renndalenbekken (se kart i  figur 80). Se vedlegg 4 for informasjon om 

dato, koordinater og vannlokalitetskode i vannmiljø for stasjonen, og vedlegg 5 for arter/grupper på 

stasjonen og utregnede indekser.  

 

På stasjon 1 ble det i bunndyrprøven funnet 12 ulike arter/grupper. Blant disse var det fire arter/grupper 

steinfluer, to vårfluer og én døgnflue. Forsuringsindeks I var 1, hvilket tilsvarer god økologisk tilstand 

(Veileder 02:2018). Indeksverdien tilsvarer egentlig svært god tilstand, men denne tilstanden kan ikke 

gis ettersom den må være gitt basert på både vår- og høstprøver. Det ble fanget 3 forsuringsfølsomme 

arter, blant annet den svært forsuringsfølsomme døgnfluen Baetis rhodani. Renndalenbekken er svært 

kalkfattig og klar (vann-nett.no). RAMI-indeksen på stasjonen var 3,0, hvilket tilsvarer dårlig økologisk 

tilstand med hensyn til forsuring (Veileder 02:2018). ASPT-indeks for stasjonen ble beregnet til 6,0, 

hvilket tilsvarer moderat/god økologisk tilstand med hensyn på eutrofiering (Veileder 02:2018). 

 

Til tross for at RAMI-indeksen tilsier dårlig økologisk tilstand med hensyn til forsuring er dette 

sannsynligvis ikke et stort problem i vassdraget, hvertfall ikke for ørret. Den svært forsuringsfølsomme 

døgnfluen Baetis rhodani ble fanget, og en lav RAMI-indeks kan skyldes at datagrunnlaget var dårlig 

(få individer i bunndyrsprøven).  ASPT-indeksen tilsier at elven er lite til moderat påvirket av 

eutrofiering og organisk belastning.  

https://vann-nett.no/portal/
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UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført under gode forhold på én stasjon i Renndalenbekken. Stasjonen var plassert ca. 

45 m oppstrøms osen (se kart i figur 80, og vedlegg 2). Se vedlegg 1 for vanntemperatur og 

ledningsevne under elektrofisket, og vedlegg 3 for koordinater og vannlokalitetskoder. Lengdefordeling 

for fangsten er presentert i figur 82.  

 

På stasjonen var det egnet habitatkvalitet (jf. Veileder 02:2018). På 15 m² ble det fanget totalt 29 ørret 

hvorav 15 årsyngel og 14 eldre individer. Estimert ørrettetthet på stasjonen var 406 fisk per 100 m², 

tilsvarende svært god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 5 til 20 

cm (figur 82).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 82. Lengdefordeling for ørret fanget på 

elektrofiskestasjonen i Renndalenbekken (se kart 

i figur 80). Elektrofisket ble utført 9. september 

2021. 

 

 

Tettheten på stasjonen var svært høy. Det er gode oppvekstsvilkår med rikelig skjul i segmentet, men 

de tilsynelatende begrensede gytemulighetene gjør at den høye tettheten er noe overraskende. Lav 

vannføring under fisket kan ha resultert i en ansamling av fisk på mindre områder, og at tettheten på 

stasjonen dermed er noe overestimert. Det foreligger ikke informasjon om elektrofiskeundersøkelser i 

vassdraget og det er dermed ikke mulig å sammenligne mot tidligere år. 

 

 

 

FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Den anadrome strekningen i Renndalenbekken er kort, og det er ingen store flaskehalser for produksjon. 

 

Erosjonssikringen i bankene av Renndalenbekken er en liten flaskehals for fiskeproduksjonen ettersom 

de «låser» løpet, reduserer morfologisk variasjon og sannsynligvis gir en noe høyere vannfart i bekken. 

Sistnevnte kan være negativt dersom grus og fisk skylles ut ved høye vannføringer.  

 

Mangelfull kantvegetasjon langs hele den anadrome strekningen kan også være litt begrensende for 

produksjonen. Tett kantvegetasjon bidrar til skygge og skjulmuligheter for ungfisk, og muligens noe økt 

næringstilgang.  

 

Mangel på gytegrus er i teorien en flaskehals for produksjonen i Renndalenbekken, men den høye 

tettheten som ble observert under elektrofisket tilsier imidlertid at anadrom fisk klarer å utnytte de små 

grusflekkene som finnes. På en såpass kort anadrom strekning trengs det få gytefisk for å gi gode 

ungfisktettheter. 
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TILTAK 

Ettersom bekken renner gjennom et bebygd område ansees erosjonssikringen av bankene som 

nødvendige, og i tillegg tilbyr de noe skjul for ungfisk. En potensiell positiv effekt av å fjerne 

forbygningene står ikke i stil med omfanget av tiltak, og det anbefales derfor ikke å fjerne disse. Store 

blokker i løpet medfører et relativt heterogent strømmønster slik at det heller ikke anbefales tiltak i 

bankene eller i bunnen for å øke morfologisk variasjon.  

 

Det anbefales å reetablere kantvegetasjonen der denne er glissen eller mangelfull (tabell 48; se kart i 

figur 80). I hovedsak vil dette være hensiktsmessig ved å gi bedre skygge- og skjulforhold for ungfisk.  

 

Renndalenbekken har relativt høy gradient over anadrom strekning og det er derfor sannsynlig at det er 

naturlig er lite gytegrus i bekken. Forbygningene kan imidlertid også ha bidratt til noe høyere vannfart 

og potensiell utskylling av grus.  

Tabell 48. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge i Renndalenbekken, med estimert kostnad, 

effekt på ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til vannforskriften (VF). Se kart 

i figur 80 for plassering av tiltak. Effekt på ungfisk gjelder for vassdraget som helhet. 

Nr. Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt 

ungfisk (%) 

Effekt 

VF 

1. 1 Reetablere kantvegetasjon* 0* 0-5 Nei 

*Høyere kostnader ved aktiv gjenplanting, eller dersom det må bygges gjerder. 
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11. BEKK VED SVÅSAND 

Bekken ved Svåsand, heretter omtalt som «Svåsandbekken», renner ut i Ytre Samlafjorden i 

Hardangerfjorden, og ligger i Ullensvang kommune (figur 1). Nedbørsfeltet til vassdraget er 2,1 km² 

(tabell 49), og har en gjennomsnittlig vannføring på 124 l/s (nevina.nve.no). Nedbørsfeltet består nesten 

utelukkende av skog, men også små myrområder og dyrket mark nord i feltet. Det er et lite tjern i sørvest, 

men ellers er det ingen innsjøer i feltet.  

 

Svåsandbekken ble kartlagt opp til et naturlig absolutt vandringshinder, ca. 1,2 km oppstrøms osen 

(figur 83).  

 

Det hevdes at det har vandret sjøørret til øvre halvdel av bekken historisk, men ikke etter at 

erosjonssikrende tiltak i nedre del ble gjennomført på 1960-tallet (Kjell Selsvik, pers.medd.).  Andre har 

aldri observert sjøørret, kun bekkeørret (Arne Tveito, pers. medd). Vassdraget sin anadrome historikk 

er derfor tvetydig. 

Tabell 49. Vassdragsbeskrivelse for kartlagte deler av Svåsandbekken. Feltareal og middelvannføring 

er hentet fra nevina.nve.no/. Se figur 87 og figur 88 for kart. 

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste punkt 

(moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Svåsandbekken 2,1 650 124 1200 3804 

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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Figur 83. Oversiktskart kartlagt strekning i Svåsandbekken, inklusive elektrofiskestasjoner og absolutte 

vandringshindre.  
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INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

HYDROLOGISKE INNGREP 

Det eneste hydrologiske inngrepet i vassdraget er vannuttak til personlig bruk i øvre halvdel av bekken 

(figur 84). Lokale meddeler at det er vannkum tilknyttet bebyggelse i nedre del. Inngrepet anses ikke å 

ha nevneverdig negativ konsekvens for anadrom fisk, slik at hydrologisk status i bekken er god.   

 

 

Figur 84. Vannrør i bekken i segment 17. 

 

VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

I Svåsandbekken ble det registrert 8 temporære vandringshindre (7 naturlige og ett kunstig), og ett 

naturlig, absolutt vandringshinder (se kart i figur 87 og figur 88). Det er en sandstrand mellom bekken 

og fjorden, og ved fjære vil utløpet tørrlegges slik at anadrom fisk ikke kan vandre opp. Like nedenfor 

kulverten under Svåsandvegen er det et relativt bratt berg som kun er mulig å forsere på gunstige 

vannføringer (figur 85A). På oppsiden av kulverten er det en kunstig terskel som er grei å passere så 

lenge det er moderat vannføring. Videre oppover flater bekken ut og oppvandring er uproblematisk frem 

til segment 5-7, der gradienten øker markant. I strekket er det 5 naturlige, temporære vandringshindre 

der flere er svært krevende og krever høy vannføring for å kunne passeres av oppvandrende fisk (figur 

85B). I overgangen til segment 9 er det et gjerde som krysser bekken og ansamler drivved, og dette 

utgjør et kunstig, temporært hinder (figur 85C). Øvre halvdel har ingen temporære hindre, men ca. 1,2 

km opp fra osen blir bekken såpass bratt og grov at det anses som et naturlig, absolutt vandringshinder 

(figur 85D). 
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Det er 7 bekkelukkinger i bekken, hvorav 6 kulverter og ett rør (se kart i figur 87 og figur 88).  Kulverten 

under Svåsandveien er vanskelig å forsere på lav vannføring, men dette skyldes fjellberggrunnen er 

naturlig krevende (figur 85A). Øvrige bekkelukkinger har grei passasje for fisk. 

 

Figur 85. Vandringshindre og bekkelukkinger i Svåsandbekken: A) Temporært vandringshinder i form 

av tørrlagt svaberg nedstrøms kulverten under Svåsandveien i segment 1. B) Krevende temporært hinder 

i segment 6. C) Gjerde med ansamlet drivved utgjør kunstig temporært hinder i segment 8/9. D) 

Naturlig, absolutt vandringshinder i segment 18. 

MORFOLOGISKE INNGREP 

Det er en del morfologiske inngrep i Svåsandbekken, fordelt på hele strekningen (se kart i figur 87 og 

figur 88). I tillegg til rør er det inngrep i bunnen i segment 2, i form av steinplastring (figur 86A).  Store, 

flate steiner dekker det naturlige substratet og tilbyr tilnærmet ingen skjul for fisk. Kombinert med 

betongveggene medfører dette høyere vannfart og et mer homogent strømbilde som ikke egner seg som 

oppholdssted for fisk. Strekket fremstår utrettet og dette fant sted på 1960-tallet som et erosjonssikrende 

tiltak ifølge lokale. I den forbindelse ser det ut som at løpet ble flyttet. Segment 12 er også kanalisert 

med forbygninger på begge sider av løpet (figur 86B), og ellers er det sporadiske inngrep i bankene. 

Totalt er ca. 40 % av bankene påvirket av dette. Kantvegetasjonen er glissen eller mangelfull langs ca. 

60 % av bekken, enten som følge av at den har blitt manuelt fjernet eller fra beiting (figur 86B-D). 

Foruten bebyggelse, infrastruktur og dyrket mark i nedre del av feltet er det svært få inngrep i 

nedbørfeltet. 

 

Den mangelfulle kantvegetasjonen sørger for å trekke ned den samlede morfologiske statusen i 

Svåsandbekken, slik at den blir «dårlig» (tabell 50). 

 

A)  

 

B)   

 

C)

 

D) 
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A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 

Figur 86. Morfologiske inngrep i Svåsandbekken: A) Steinplastret bunn i segment 2. B) Mangelfull 

kantvegetasjon på østlig side av bekken i segment 5. C) Forbygde banker på begge sider av løpet i 

segment 12. D) Ingen kantvegetasjon i segment 16/17. 

 

Tabell 50. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Svåsandbekken i % av elvelengden, og samlet 

morfologisk status i henhold til vannforskriften (Veileder 01:2009). 

Elv 
Lengde 

(m) 

Utretting/ 

bekkelukking 
Bunnen Bankene 

Kant- 

vegetasjon 

Nedbør- 

feltet 

Morfol. 

Status 

Svåsandbekken 1200 >10-40 >10-25 >20-50 >40-60 ≤ 10 Dårlig 
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Figur 87. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiske- og bunndyrstasjoner og nummererte segmenter i 

nedre halvdel av Svåsandbekken. Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 51 for detaljer 

om hvert segment. 
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Figur 88. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiske- og bunndyrstasjoner og nummererte segmenter i 

øvre halvdel av Svåsandbekken. Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 51 for detaljer 

om hvert segment. 
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HABITATFORHOLD 

Svåsandbekken består av gyteareal og stryk av varierende kvalitet, slik at bekken i sum har moderat 

habitatkvalitet (tabell 51; se kart i figur 87 og figur 88). Segment 1 er et gyteareal i en kulp ved bekkens 

utløp, av dårlig kvalitet. Det er lav vannfart og mye finstoff i substratet (figur 89A). Stryksegment 2 har 

svært lav morfologisk variasjon, lite skjul og ingen gytemuligheter hvilket resulterer i svært dårlig 

kvalitet. I segment 3-7 er det stryksegment med god kvalitet (figur 89B). Substratet tilbyr både mye 

skjul og en del gytemuligheter, men kvaliteten trekkes noe ned av mangelfull kantvegetasjon mot øst. 

Segment 7 og 8 er stryk og gyteareal av moderat kvalitet, trukket ned av mangelfull kantvegetasjon, og 

hhv. litt lav morfologisk variasjon og en del finstoff i substratet. Segment 9 (svært god kvalitet) er stryk 

med bra variasjon, substrat med gytegrusflekker og relativt tett kantvegetasjon. Gytearealet i segment 

10 har lite kantvegetasjon og lite gunstig vanndyp, slik at kvaliteten er dårlig. Fra segment 11 til 18 

består bekken av stryk av god eller moderat kvalitet (figur 89C-D). Med unntak av segment 11 er det 

svært lite grus i substratet, men det er relativt gode skjulforhold for ungfisk. Kantvegetasjonen er 

mangelfull flere steder, som bidrar til å trekke ned kvaliteten. Fra og med segment 14 blir det liten 

vanndekning i bekken slik at potensialet for ungfiskproduksjon oppstrøms er begrenset. 

 

I sum har bekken relativt gode skjulforhold for ungfisk, og tilstrekkelig med gytemuligheter. 

 

A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 
 

Figur 89. Habitatforhold i Svåsandbekken: A) i segment 1 er det gyteareal av dårlig kvalitet. kulpen 

har gytegrus, med det er lav vannfart og mye finstoff. B) stryksegment 3 har relativt god morfologisk 

variasjon og substrat som tilbyr både skjul og gytemuligheter, hvilket resulterer i god kvalitet. C) 

stryksegment 11 har lite kantvegetasjon, men bekkeløpet er naturlig og substratet har både blokk, stein 

og grus. D) stryksegment 14 har moderat habitatkvalitet som følge av substrat uten grus. det er liten 

vanndekning på lav vannføring. 
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Tabell 51. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i 

Svåsandbekken. Segmentene er avmerket i figur 87 og figur 88. 

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

Svåsandbekken 1 Gyteareal 1 2 2 5 Dårlig 148 

 2 Stryk 1 2 1 4 Svært dårlig 216 

 3 Stryk 3 4 2 9 God 91 

 4 Stryk 4 4 2 10 God 193 

 5 Stryk 3 4 2 9 God 60 

 6 Stryk 4 3 3 10 God 215 

 7 Stryk 3 3 2 8 Moderat 85 

 8 Gyteareal 3 2 2 7 Moderat 110 

 9 Stryk 4 4 3 11 Svært god 94 

 10 Gyteareal 1 3 2 6 Dårlig 122 

 11 Stryk 4 4 1 9 God 142 

 12 Stryk 3 2 3 8 Moderat 460 

 13 Stryk 4 2 1 7 Moderat 153 

 14 Stryk 3 2 3 8 Moderat 397 

 15 Stryk 4 2 4 10 God 97 

 16 Stryk 3 2 3 8 Moderat 197 

 17 Stryk 3 3 2 8 Moderat 648 

 18 Stryk 4 3 1 8 Moderat 376 

  Totalt   3,1 2,7 2,3 8,1 Moderat 3804 

 

 

BUNNDYR 

Det ble tatt to bunndyrsprøver i Svåsandbekken (se kart i figur 87 for plassering). Se vedlegg 4 for 

informasjon om dato, koordinater og vannlokalitetskode i vannmiljø for hver stasjon, og vedlegg 5 for 

arter/grupper på stasjonene og utregnede indekser.  

 

På stasjon 1 ble det i bunndyrprøven funnet 11 ulike arter/grupper. Blant disse var det tre arter/grupper 

steinfluer, én vårflue og én døgnflue. Forsuringsindeks I var 1, hvilket tilsvarer god økologisk tilstand 

(Veileder 02:2018). Indeksverdien tilsvarer egentlig svært god tilstand, men denne tilstanden kan ikke 

gis ettersom den må være gitt basert på både vår- og høstprøver. Det ble fanget 1 forsuringsfølsom art, 

den svært forsuringsfølsomme døgnfluen Baetis rhodani. Svåsandbekken er svært kalkfattig og klar 

(vann-nett.no). RAMI-indeks på stasjonen var 3,4, tilsvarende god økologisk tilstand med hensyn til 

forsuring (Veileder 02:2018). ASPT-indeks for stasjonen ble beregnet til 5,1, hvilket tilsvarer dårlig 

økologisk tilstand med hensyn på eutrofiering (Veileder 02:2018). 

 

På stasjon 2 ble det i bunndyrprøven funnet 9 ulike arter/grupper. Blant disse var det tre arter/grupper 

steinfluer og én vårflue. Det ble ikke fanget døgnfluer. Forsuringsindeks I var 0, hvilket tilsvarer svært 

dårlig økologisk tilstand (Veileder 02:2018). Det ble ikke fanget noen forsuringsfølsomme arter i 

prøven. RAMI-indeks var 2,3, tilsvarende svært dårlig økologisk tilstand med hensyn til forsuring 

(Veileder 02:2018). ASPT-indeks for stasjonen ble beregnet til 6,2, hvilket tilsvarer god økologisk 

tilstand med hensyn på eutrofiering (Veileder 02:2018). 

 

Lite datagrunnlag fra bunndyrsprøven på stasjon 2 er sannsynligvis årsaken for svært dårlig økologisk 

tilstand med hensyn til forsuring der. Det ble fanget Baetis rhodani på stasjon 1, hvilket tyder på at 

forsuring ikke er et stort problem i vassdraget.  ASPT-indeksene tilsier at eutrofiering og organisk 

belastning er større i nedre enn midtre del av elven. 

https://vann-nett.no/portal/
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UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført under gode forhold på to stasjoner i Svåsandbekken, den 9. september 2021. 

Stasjon 1 var plassert i stryksegment 3, mens stasjon 2 var i segment 12 (se kart i figur 87; vedlegg 2). 

Se vedlegg 1 for vanntemperatur og ledningsevne under elektrofisket, og vedlegg 3 for koordinater og 

vannlokalitetskoder. Lengdefordeling for fangsten er presentert i figur 90. 

 

På stasjon 1 var det velegnet habitatkvalitet (jf. Veileder 02:2018). På 55 m² ble det fanget 13 ørret 

hvorav 2 årsyngel og 11 eldre individer. Estimert ungfisktetthet på stasjonen var 43 fisk per 100 m², 

tilsvarende moderat økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 8 til 20 cm 

(figur 90). Det ble ikke observert andre arter enn ørret på stasjonen. 

 

På stasjon 2 var det egnet habitatkvalitet (jf. Veileder 02:2018). På 33 m² ble det fanget 18 ørret hvorav 

2 årsyngel og 16 eldre individer. Estimert ungfisktetthet på stasjonen var 96 fisk per 100 m², tilsvarende 

svært god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 5 til 19 cm (figur 

90). Det ble ikke observert andre arter enn ørret på stasjonen. 

 

Lengdefordelingen på fangsten gir ingen tydelige svar på hvorvidt bestanden per i dag er anadrom eller 

lokal, men det er relativt bra fiskeproduksjon i bekken. Det foreligger ikke informasjon om tidligere 

ungfiskundersøkelser i vassdraget, og det er derfor dessverre ikke mulig å sammenligne mot tidligere 

år. 

 

  
 

Figur 90. Lengdefordeling for ørret fanget på de to elektrofiskestasjonene i Svåsandbekken. Se kart i 

figur 87 og figur 88 for plassering. Elektrofisket ble utført 9. september 2021. 

 

FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Den viktigste flaskehalsen i Svåsandbekken er det kanaliserte strekket i segment 2, som er uegnet 

oppholdssted for fisk. Steinplastringen i bunnen og betongveggene tilbyr minimalt med skjul og 

morfologisk variasjon, og ved lav vannføring er det såpass lav vannstand at det er svært få 

oppholdssteder. Kanaliseringen gir et homogent strømmønster og høy vannfart ved høy vannføring, slik 

at ungfisk muligens skylles ut. Øvrige erosjonssikringer i bekken anses ikke å være nevneverdig 

begrensende for fiskeproduksjonen. 

 

Videre er det gjerdet som ansamlet drivved, i segment 8/9, noe begrensende for antall fisk som klarer å 

vandre forbi. 

 

Glissen eller mangelfull kantvegetasjon langs store deler av bekken er også en flaskehals for 
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produksjonen.  

 

Potensialet for ungfiskproduksjon fra segment 14 og opp til absolutt vandringshinder i segment 18 er 

begrenset ettersom det er relativt høy gradient og periodevis svært liten vanndekning.  

 

 

TILTAK 

Ideelt sett burde betongveggene i segment 2 rives, men ettersom bekken ligger tett på viktig infrastruktur 

og effekten av tiltaket ikke står i stil med omfanget anbefales det ikke å gjøre noe med erosjonssikringen. 

Bunnplastringen tilbyr lite skjul, men er sannsynligvis viktig for å forhindre utgraving av sediment under 

forbygningene. For å gi bedre skjulvilkår for ungfisk i strekket med bunnplastring kan det være 

hensiktsmessig med steinutlegg (tabell 52). Disse bør i så fall forankres i bunnen for å forhindre 

utskylling. Det kan også være aktuelt med etablering av flere terskler (m/spalteåpninger) da dette kan 

bidra til å heve vannspeilet på lavere vannføringer.   

 

Gjerdet som utgjør et kunstig, temporært hinder bør fjernes eller i det minste vedlikeholdes jevnlig slik 

at det ikke ansamlet drivved som gjør oppvandring krevende.  

 

Det anbefales å reetablere kantvegetasjonen der denne er glissen eller manglende, med hovedfokus på 

nedre halvdel (se kart i figur 87 og figur 88).  

 

Tabell 52. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge i Svåsandbekken, med estimert kostnad, 

effekt på ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til vannforskriften (VF). Se figur 

87 og figur 88 for plassering av tiltak. Effekt på ungfisk gjelder for vassdraget som helhet. 

Nr. Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt 

ungfisk (%) 

Effekt 

VF 

1. 2 

Forankret steinutlegg og 

etablering av terskler 

m/spalteåpninger 

30-50 0-5 Nei 

2. 8/9 Fjerne gjenklogget gjerde 0* 0-5 Nei 

3. Hele bekken Reetablere kantvegetasjon** 0** 0-5 Nei 

*Gitt frivillig innsats. **Høyere kostnader ved aktiv gjenplanting, eller dersom det må bygges gjerder. 
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12. VIKELVA 

Vikelva ved Øystese ligger i Kvam kommune og renner ut i Hardangerfjorden (figur 1). Nedbørsfeltet 

til vassdraget er 8,7 km² (tabell 53), og har en gjennomsnittlig vannføring på 610 l/s (nevina.nve.no). 

Nedbørsfeltet består i all hovedsak av skog, men også en del dyrket mark, snaufjell, urbane områder og 

noen myrområder vest i feltet. Det er to innsjøer i feltet, Sjusetevatnet (0,2 km², 306 moh.) og 

Vetlavatnet (0,1 km²) i nordvest.    

 

Vikelva ble kartlagt fra tidevannssonen (der fv.79 krysser elven) og opp til et naturlig, absolutt 

vandringshinder ca. 390 m oppstrøms osen (figur 91). Kartlegging og undersøkelser ble utført 8. 

september 2021. 

 

Det foreligger ikke informasjon om anadrom fisk i vassdraget. 

Tabell 53. Vassdragsbeskrivelse for kartlagte deler av Vikelva. Feltareal og middelvannføring er hentet 

fra nevina.nve.no/. Se figur 95 for kart. 

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste punkt 

(moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Vikelva 8,7 1040 610 390 3430 

 

Figur 91. Oversiktskart kartlagt strekning i Vikelva, inklusive bunndyr- og elektrofiskestasjoner og 

absolutte vandringshindre.  

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/


 

Rådgivende Biologer AS 141 Rapport 3662 

 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

HYDROLOGISKE INNGREP 

Porkegjel vannkraftverk (vannkraftverknr: 1506) utnytter Vikelva for vannkraftproduksjon og har sin 

inntaksdam like nedenfor Borgevegen, ca. på kote 64 moh. Vannet går i rørgate og utnytter en fallhøyde 

på 64 m (figur 92A). Utløpet befinner seg nederst i segment 3 (figur 92B; se kart i figur 95).  

Kraftverket har en maksimal ytelse på 0,7 MW. Det foreligger ikke informasjon om krav til 

minstevannføring (NVE Atlas).  

 

A) 

 

B) 

 

Figur 92. A) Rørgaten passerer elven nederst i segment 4, og utgjør en kulvert. B) Utløp fra kraftverket, 

nederst i segment 3. 

 

Fraføringen av vann fra elven anses å ha små negative konsekvenser for anadrom fisk, i form av noe 

reduksjon i tilgjengelig areal, mer krevende oppvandringsvilkår, og endringer i vannføringsregimet. 

Hydrologisk status er derfor satt til «moderat». 

 

 

VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

Vikelva har en relativt høy gradient slik at oppvandring flere steder er krevende. Det ble registrert tre 

temporære og ett absolutt vandringshinder, alle naturlige (se kart i figur 95). De to nederste temporære 

vandringshinderne befinner seg i segment 3, der begge består av lange, relativt slake svaberg (figur 

93A). Det er tilnærmet ingen småkulper opp gjennom som fisk kan utnytte, og hindrene vil derfor kun 

være mulig å passere på svært gunstige vannføringer, og trolig bare for større fisk. I segment 8 er det et 

tilsvarende hinder (figur 93C). Øverst i segment 10 er det en bratt foss på over 5 m som utgjør et 

naturlig, absolutt vandringshinder for anadrom fisk (figur 93D).  

 

Det ble registrert to bekkelukkinger i Vikelva, begge kulverter med naturlig bunn (se kart i figur 95; 

figur 92A og figur 93B). Samtlige bekkelukkinger har uproblematisk passasje for fisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
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Figur 93. Vandringshindre og bekkelukkinger: A) Temporært vandringshinder i form av et langt og 

slakt svaberg nederst i segment 3. B) Kulverten øverst i segment 3 har naturlig bunn og grei passasje 

for anadrom fisk. C) Temporært vandringshinder i segment 8. Langt svaberg som kun kan passeres på 

gunstige vannføringer. D) Naturlig absolutt vandringshinder i form av en foss på over 5 m øverst i 

segment 10, ca. 390 m opp fra osen. 

 

MORFOLOGISKE INNGREP 

Det er moderate morfologiske inngrep i Vikelva (se kart i figur 95). Bankene er forbygd med 

erosjonssikringer langs ca. 20 % av anadrom strekning, hovedsakelig i nedre del der løpet er kanalisert. 

Forbygningene «låser» elveløpet og medfører en lavere morfologisk variasjon. De er imidlertid av stein 

slik at de også kan tilby litt skjul for ungfisk (figur 94A, B og D). Generelt er det svært få inngrep i 

bunnen. Kantvegetasjonen er mangelfull eller glissen langs vestlig side i nedre del (segment 1-3; figur 

94A). Kantvegetasjonen har trolig blitt manuelt fjernet. Øverst i segment 3 ble det registrert et 

utslippsrør med kloakklukt (figur 94C; se kart i figur 95). 

  

Om lag halvparten av nedbørfeltet til Vikelva er påvirket av dyrket mark, urbane områder, eller hogst- 

og plantefelt. Dette bidrar til å trekke ned den samlede morfologiske statusen til Vikelva, slik at den blir 

«dårlig» (tabell 54). 

 

A)  

 

B)   

 

C)  

 

D) 
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Figur 94. Morfologiske inngrep i Vikelva: A) Forbygninger på begge sider av løpet i segment 2, samt 

mangelfull kantvegetasjon mot vest. B) Forbygning i segment 3. C) Utslipp med kloakklukt øverst i 

segment 3.   D) Forbygninger langs vestlig side av elven i segment 4. 

 

 

Tabell 54. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Vikelva i % av elvelengden, og samlet morfologisk 

status i henhold til vannforskriften (Veileder 01:2009). 

Elv 
Lengde 

(m) 

Utretting/ 

bekkelukking 
Bunnen Bankene 

Kant- 

vegetasjon 

Nedbør- 

feltet 

Morfol

. status 

Vikelva 390 ≤ 10 ≤ 10 >20-50 > 20-40 > 40-60 Dårlig 

 

 

A) 

 

B) 

 

C)  

 

D)  
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Figur 95. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiske- og bunndyrsstasjoner, og nummererte segmenter 

i Vikelva. Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 55 for detaljer om hvert segment. 
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HABITATFORHOLD 

Vikelva består hovedsakelig av stryk, men også av mindre renneparti. Øvre del av elven har god eller 

svært god habitatkvalitet, mens nedre del er av mer varierende kvalitet slik at elven i sum får moderat 

habitatkvalitet (tabell 55; se kart i figur 95). Stryksegment 1 har redusert morfologisk variasjon som 

følge av et kanalisert løp. Substratet har både blokk, stein og grus hvilket tilbyr en del skjul og 

gytemuligheter, men mangelfull kantvegetasjon mot vest trekker ned slik at habitatkvaliteten blir 

moderat (figur 96A). Segment 2 er et sakteflytende renneparti av dårlig kvalitet som følge av lite 

kantvegetasjon og substrat som utelukkende består av fjell. Stryksegment 3 består hovedsakelig av 

lengre svaberg som egner seg dårlig som oppvekstareal eller standplasser for gytefisk (figur 96B). Det 

er en gytegrusflekk (ca. 5 m2) mellom de temporære vandringshindrene, men ellers er det svært få eller 

ingen gytemuligheter i dette strekket. I segment 4 består imidlertid substratet av blokk, stein og 

gytegrusflekker som kombinert med bra morfologisk variasjon og tett kantvegetasjon gir god 

habitatkvalitet. I segment 5 er det igjen fjell som dominerer substratet, før elven går over i stryk og 

renneparti om hverandre av god eller svært god habitatkvalitet. Elveløpet er naturlig og 

kantvegetasjonen tett, slik at det substratet som er utslagsgivende for habitatkvaliteten. Fjellsubstrat i 

segment 7 og 8 trekker ned (figur 96D), mens substratet inneholder blokk, stein og grus i segment 9 og 

10. I segment 6 er det også noen gytemuligheter (figur 96C).  De beste gytemulighetene befinner seg i 

segment 1, samt 4 og 6. Totalt sett er det ganske få gytemuligheter i Vikelva, og en relativt stor andel 

av elven består av svaberg som ikke egner seg som gyte- eller oppvekstområde. 

A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 

Figur 96. Habitatforhold i Vikelva: A) Stryksegment 1 er kanalisert, men det er gode skjulmuligheter i 

substratet. B) Stryksegment 3 er av moderat habitatkvalitet som følge av substratet består av fjell som 

ikke tilbyr skjul- eller gytemuligheter. C) Stryksegment 6 er av svært god habitatkvalitet med et substrat 

som inneholder større gytegrusflekker, men deler av bankene går tørt i løpet av året. D) Stryksegment 

8 har god habitatkvalitet, men trekkes ned av substrat bestående av berg. 
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Tabell 55. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i Vikelva. 

Segmentene er avmerket i figur 95. 

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

Vikelva 1 Stryk 2 3 2 7 Moderat 510 

 2 Renne 3 1 2 6 Dårlig 285 

 3 Stryk 3 1 3 7 Moderat 1118 

 4 Stryk 3 4 3 10 God 268 

 5 Stryk 3 1 4 8 Moderat 276 

 6 Stryk 4 4 4 12 Svært god 185 

 7 Renne 4 1 4 9 God 156 

 8 Stryk 4 1 4 9 God 342 

 9 Stryk 4 3 4 11 Svært god 104 

 10 Renne 4 3 4 11 Svært god 186 

  Totalt   3,1 1,9 3,1 8,1 Moderat 3430 

 

BUNNDYR  

Det ble tatt to bunndyrsprøver i Vikelva (se kart i figur 95). Se vedlegg 4 for informasjon om dato, 

koordinater og vannlokalitetskode i Vannmiljø for hver stasjon, og vedlegg 5 for arter/grupper på 

stasjonene og utregnede indekser. 

 

På stasjon 1 ble det i bunndyrprøven funnet 15 ulike arter/grupper. Blant disse var det fire arter/grupper 

steinfluer og to vårfluer. Det ble ikke fanget døgnfluer. Forsuringsindeks I var 0,5, hvilket tilsvarer 

dårlig/moderat økologisk tilstand (Veileder 02:2018). Det ble fanget 2 forsuringsfølsomme arter, den 

forsuringsfølsomme steinfluen Isoperla sp. og vårfluen Apatania sp. Vikelva er kalkfattig og klar (vann-

nett.no). RAMI-indeks på stasjonen var 4,4, tilsvarende svært god økologisk tilstand med hensyn til 

forsuring (Veileder 02:2018). ASPT-indeks for stasjonen ble beregnet til 5,6, hvilket tilsvarer moderat 

økologisk tilstand med hensyn på eutrofiering (Veileder 02:2018). 

 

På stasjon 2 ble det i bunndyrprøven funnet 28 ulike arter/grupper. Blant disse var det to arter/grupper 

døgnfluer, syv steinfluer, og ni vårfluer. Forsuringsindeks I var 1, hvilket tilsvarer god økologisk tilstand 

(Veileder 02:2018). Indeksverdien tilsvarer egentlig svært god tilstand, men denne tilstanden kan ikke 

gis ettersom den må være gitt basert på både vår- og høstprøver. Det ble fanget 4 forsuringsfølsomme 

arter, blant annet den svært forsuringsfølsomme døgnfluen Baetis rhodani. RAMI-indeks på stasjonen 

var 5,0, tilsvarende svært god økologisk tilstand med hensyn til forsuring (Veileder 02:2018). ASPT-

indeks for stasjonen ble beregnet til 6,1, hvilket tilsvarer god økologisk tilstand med hensyn til 

eutrofiering (Veileder 02:2018). 

 

Bunndyrundersøkelsene i Vikelva indikerer at forsuring ikke er et problem i vassdraget, og ASPT-

indeksene tilsier at elven er lite til moderat påvirket av eutrofiering og organisk belastning. Den 

organiske belastning er høyere i nedre enn midtre del av elven.  

UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført under gode forhold på to stasjoner i Vikelva den 8. september 2021 (se kart i 

figur 95, og vedlegg 2). Se vedlegg 1 for vanntemperatur og ledningsevne under elektrofisket, og 

vedlegg 3 for koordinater og vannlokalitetskoder. Lengdefordeling for fangsten er presentert i figur 97.  

 

På stasjon 1 (segment 1) var det velegnet habitatkvalitet (jf. Veileder 02:2018). På 45 m² ble det fanget 

totalt 61 ørret hvorav 60 årsyngel, og ett eldre individ. Estimert tetthet på stasjonen var 337 ørret per 

100 m², tilsvarende svært god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 

https://vann-nett.no/portal/
https://vann-nett.no/portal/
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5 til 13 cm (figur 97). I tillegg til ørret ble det også observert over 50 skrubbeyngel og 30 stingsild. 

 

På stasjon 2 (i segment 3) var habitatkvaliteten egnet (jf. Veileder 02:2018). Nedre del av stasjonen 

bestod av svaberg, mens øvre del var stryk med gode skjulmuligheter og noe grus. På 138 m² ble det 

fanget 18 ørret hvorav 5 årsyngel og 13 eldre individer. Dette ga en samlet estimert tetthet på 25 fisk 

per 100 m², tilsvarende dårlig/moderat økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Ørreten hadde lengder 

fra 7 til 27 cm (figur 97). Det ble ikke observert andre arter enn ørret på stasjonen. 

 

Data fra elektrofisket tilsier at det er gode fisketettheter opp til det temporære hinderet i segment 3. Det 

er relativt gode oppvekstsvilkår for ungfisk, og moderate gytemuligheter. Stasjon 2, som var plassert 

oppstrøms temporært vandringshinder og i et strykparti med hovedsakelig svaberg, blokk og stein, hadde 

lave ungfisktettheter. Sannsynligvis er tettheten enda lavere i strekkene av elven som kun inneholder 

svaberg. Lengdefordelingen på fisken fanget på stasjon 2 indikerer at det er større innslag av stasjonær 

ørret her enn på stasjon 1 nederst i elva. Det foreligger ikke informasjon om tidligere 

ungfiskundersøkelser i vassdraget, og det er derfor ikke mulig å sammenligne mot tidligere år. 

 

 

  

Figur 97. Lengdefordeling for ørret fanget på to elektrofiskestasjoner i Vikelva. Stasjon 1 og 2 befinner 

seg i hhv. segment 1 og 3 (se kart i figur 95). Elektrofisket ble utført 8. september 2021. 

FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Sannsynligvis vil svært få anadrom fisk klare å passere begge de temporære vandringshindrene i 

segment 3 for å utnytte øvre del av vassdraget, slik at disse utgjør den største flaskehalsen for anadrom 

fiskeproduksjon i elven. Hindrene er naturlig krevende, men oppvandringsvilkårene har blitt forverret 

av kraftverksproduksjonen ettersom vann blir fraført og tilbakeføres til elven nedstrøms. At det trolig 

ikke er anadrom produksjon oppstrøms hindrene underbygges av lengdefordelingen på ørreten fanget 

på stasjon 2, som viser en høyere andel stasjonær fisk.   

 

Kanaliseringen av løpet i nedre del kan være noe begrensende for fiskeproduksjonen da det medfører 

redusert morfologisk variasjon, men større blokker i løpet gjør likevel at strømmønsteret er forholdsvis 

heterogent og substratet tilbyr mye skjul.   

 

Kantvegetasjonen er glissen eller mangelfull i nedre del av Vikelva (segment 1-3) og dette er også litt 

begrensende for ungfiskproduksjonen (se kart i figur 95).  

 

Ettersom store deler av elven har fjellsubstrat eller består av svaberg er det naturlig begrenset med 

potensiale for ungfiskproduksjon, men øvrige deler har relativt gode gytemuligheter slik at mangel på 

gytegrus ikke anses som en flaskehals. 
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TILTAK 

Det er praktisk svært vanskelig å gjennomføre tiltak for å forenkle oppvandring forbi hindrene i segment 

3, slik som for eksempel etablering av trinnvise kulper. Økt minstevannføring vil trolig heller ikke bøte 

på problemet ettersom anadrom fisk uansett vil være avhengig av høy vannføring for å eventuelt kunne 

forsere.  

 

Det anbefales ikke å gjennomføre tiltak i forbindelse med forbygningene i nedre del ettersom disse er 

viktig for erosjonssikring, og fordi omfanget av tiltaket ikke står i stil med potensialet for økt produksjon. 

 

Der kantvegetasjonen mangler i nedre del er det bygninger langs mesteparten av strekningen, men det 

anbefales å reetablere kantvegetasjonen der det er mulig for å gi noe skjul og skygge for fisk (tabell 56). 

 

Tabell 56. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge i Vikelva, med estimert kostnad, effekt på 

ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til vannforskriften (VF). Se kart i figur 

95 for plassering av tiltak. Effekt på ungfisk gjelder for vassdraget som helhet. 

Nr. Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt 

ungfisk (%) 

Effekt 

VF 

1. 1-3 Reetablere kantvegetasjon* 0* 0-1 Nei 

*Høyere kostnader ved aktiv gjenplanting, eller dersom det må bygges gjerder. 
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13. FOSSLIELVA  

Fosslielva ligger litt sør for Norheimsund i Kvam kommune, og renner ut i Hardangerfjorden (figur 1). 

Nedbørsfeltet til vassdraget er 2,8 km² (tabell 57), og har en gjennomsnittlig vannføring på 199 l/s 

(nevina.nve.no). Nedbørsfeltet består i all hovedsak av skog og snaufjell, men også litt dyrket mark og 

urbane områder nordøst i feltet. Det er seks innsjøer/tjern sørvest i feltet, Svartavatnet (0,1 km², 672 

moh.) og Mytjørn (0,01 km², 654 moh.), samt fire andre mindre tjern. Mytjørn er demmet opp og 

fungerer som magasin for vannkraftproduksjon.  

 

Fosslielva ble kartlagt den 9. september 2021, opp til naturlig, absolutt vandringshinder som befinner 

seg allerede 20 m opp fra osen (figur 98).  

Tabell 57. Vassdragsbeskrivelse for kartlagte deler av Fosslielva. Feltareal og middelvannføring er 

hentet fra nevina.nve.no/. Se figur 100 for kart. 

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste punkt 

(moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Fosslielva 2,8 733 199 20 65 

 

 

Figur 98. Oversiktskart kartlagt strekning i Fosslielva, inklusive elektrofiskestasjoner og absolutte 

vandringshindre.  

 

 

 

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

HYDROLOGISKE INNGREP 

Mytjørn sørvest i feltet får tilført vann fra Svartavatnet og omkringliggende tjern. Mytjørn er demmet 

opp i retning Fossli, og vannet fra delfeltet på 0,38 km² blir overført via rørgate 193 til Krokavatnet og 

nedbørfeltet som Kvam Kraftverk i Norheimsund utnytter for vannkraftproduksjon. Mytjørn har fungert 

som inntaksmagasin (magasinnummer 1095) siden 1944 (NVE Atlas). Delfeltet utgjør ca. 14 % av det 

totale nedbørfeltet til Fosslielva, og fraføringen av vann anses å ha små negative konsekvenser for 

anadrom fisk slik at hydrologisk status i Fosslielva blir «moderat». 

 

 

VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

Det eneste vandringshinderet i Fosslielva er det absolutte hinderet 20 m opp fra osen (figur 99A-B; se 

kart i figur 100). Vandringshinderet består av et svaberg som er ca. 3 m høyt og har over 50 graders 

helning.  Det er heller ingen større kulp på nedsiden som fisk kan utnytte for å hoppe opp. Ved høy 

vannføring kan anadrom fisk trolig hoppe et stykke opp på berget, men uten kontinuerlig trinn/kulper 

oppover vil fisken skylles ned igjen. Det anses derfor ikke sannsynlig at anadrom fisk klarer å forsere 

hinderet. 

 

Det er ingen bekkelukkinger på den korte strekningen. 

 

Figur 99. A og B: Naturlig absolutt vandringshinder i Fosslielva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A)  

 

B)   

 

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
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MORFOLOGISKE INNGREP 

Inngrep i nedbørfeltet er det eneste morfologiske inngrepet i Fosslielva. Litt under 20 % av feltet er 

påvirket av hogst- eller jordbruksvirksomhet, hvilket trekker ned den samlede morfologiske statusen til 

«god» (tabell 58). 

 

Tabell 58. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Fosslielva i % av elvelengden, og samlet 

morfologisk status i henhold til vannforskriften (Veileder 01:2009). 

Elv 
Lengde 

(m) 

Utretting/ 

bekkelukking 
Bunnen Bankene 

Kant- 

vegetasjon 

Nedbør- 

feltet 

Morfol

. status 

Fosslielva 20 0 0 0-5 ≤ 10 > 10-20 God 

 

Figur 100. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiskestasjoner og nummererte segmenter i Fosslielva. 

Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 59 for detaljer om hvert segment. 
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HABITATFORHOLD 

Fosslielva består av et lite rennesegment (1) med naturlige banker og tett kantvegetasjon (figur 101). 

Substratet består av hovedsakelig av berg, men også litt blokk, stein og grus. Dette medfører at 

segmentet og elven som helhet får god habitatkvalitet (tabell 59). 

 

Figur 101. Habitatforhold i Fosslielva. Rennesegment 1 er av god habitatkvalitet med naturlig elveløp, 

tett kantvegetasjon og substrat bestående av fjell, blokk, stein og litt grus. 

Tabell 59. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i Fosslielva. 

Segmentene er avmerket i figur 100. 

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

Fosslielva 1 Renne 4 2 4 10 God 65 

  Totalt  4,0 2,0 4,0 10,0 God 65 

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført under gode forhold på én stasjon i Fosslielva (se kart i figur 100 og vedlegg 2). 

Se vedlegg 1 for vanntemperatur og ledningsevne under elektrofisket, og vedlegg 3 for koordinater og 

vannlokalitetskoder. Lengdefordeling for fangsten er presentert i figur 102.  

 

På stasjon 1 var det egnet habitatkvalitet (jf. Veileder 02:2018). På 12 m² ble det fanget totalt 11 ørret 

hvorav 4 årsyngel og 7 eldre individer. Estimert ørrettetthet på stasjonen var 180 fisk per 100 m², 

tilsvarende svært god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 7 til 16 

cm (figur 102).  
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Lengdefordelingen på fangsten tilsier at ørreten er anadrom. Det foreligger ikke informasjon om 

tidligere elektrofiskeundersøkelser i Fosslielva og det er dermed ikke mulig å sammenligne data mot 

tidligere år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 102. Lengdefordeling for ørret fanget på 

elektrofiskestasjonen i Fosslielva (se kart i figur 

100). Elektrofisket ble utført 9. september 2021. 

 

 

 

FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Den anadrom strekningen i Fosslielva er svært kort og det er ingen flaskehalser på strekningen. De 

hydrologiske inngrepene øverst i nedbørfeltet, hvilket inkluderer fraføring av vann, utgjør imidlertid en 

liten flaskehals da det kan resultere i mindre vanndekning og dermed mindre tilgjengelig areal. 

 

TILTAK 

Ettersom anadrom strekning av Fosslielva er svært kort, og potensialet for økt anadrom 

ungfiskproduksjon begrenset, anbefales det ikke å gjennomføre tiltak. 
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14. ONDALSELVA 

Ondalselva renner ut i Hardangerfjorden og ligger i Kvam kommune (figur 1). Nedbørsfeltet til 

vassdraget er 2,4 km² (tabell 60), og har en gjennomsnittlig vannføring på 167 l/s (nevina.nve.no). 

Nedbørsfeltet består nesten utelukkende av skog, men også litt snaufjell og myrområder i sørøst og 

dyrket mark ned mot sjøen.  Det er én innsjø sørvest i feltet, Skoratjørn (0,02 km², 403 moh.).  

 

Ondalselva ble den 9. september 2021 kartlagt fra osen og opp til naturlig absolutt vandringshinder etter 

ca. 70 m (figur 103). 

 

Det foreligger ikke informasjon om anadrom fisk i vassdraget. 

 

Tabell 60. Vassdragsbeskrivelse for kartlagte deler av Ondalselva. Feltareal og middelvannføring er 

hentet fra nevina.nve.no/. Se figur 106 for kart. 

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste punkt 

(moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Ondalselva 2,4 732 167 70 334 

 

 

Figur 103. Oversiktskart kartlagt strekning i Ondalselva, inklusive elektrofiskestasjoner og absolutte 

vandringshindre.  

 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

HYDROLOGISKE INNGREP 

Det foreligger ikke informasjon om vannkraftverk eller vannuttak i elven. Hydrologisk status er derfor 

vurdert å være svært god. 

 

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

I Ondalselva ble det registrert ett naturlig temporært vandringshinder, samt ett kunstig og ett naturlig 

absolutt vandringshinder (se kart figur 106). Gradienten i Ondalselva er relativt stor slik at 

vandringshindre utgjør mesteparten av elven. I segment 2 utgjør et langt og relativt bratt svaberg et 

naturlig temporært vandringshinder som kun vil være mulig å passere på moderat til høy vannføring 

(figur 104A). I forbindelse med etableringen av kulverten under Vikøyvegen har det blitt sprengt ut 

fjell. Like oppstrøms kulverten har dette resultert i et bratt kunstig, absolutt vandringshinder. Hinderet 

er ca. 2,5 m høyt og det er ikke en høl på nedsiden (figur 104B-C). I naturlig tilstand ville trolig 

gradienten vært enda større, og det er derfor lite sannsynlig at anadrom fisk har klart å forsere strekket 

ovenfor kulverten også før inngrepene fant sted. Dermed anses naturlig absolutt vandringshinder å være 

i samme område. Det ble registrert én bekkelukking på den kartlagte strekningen, betongkulverten under 

Vikøyvegen (figur 104B). Kulverten har naturlig bunnsubstrat og grei passasje for fisk. 

 

 

MORFOLOGISKE INNGREP 

Det er en del morfologiske inngrep i Ondalselva. Bankene mot sørvest er forbygd opp til Vikøyvegen, 

og i tillegg har kantvegetasjon blitt fjernet langs mesteparten av elven på vestlig side (figur 105A og B; 

se kart i figur 106). Foruten sprengningsarbeidet i forbindelse med kulverten er det ingen inngrep i 

bunnen. Det er få inngrep i nedbørsfeltet til Ondalselva, hovedsakelig bebyggelse og dyrket mark nært 

osen. Lite kantvegetasjon blir utslagsgivende og trekker ned den samlede morfologiske statusen i 

Ondalselva, slik at den blir «dårlig» (tabell 61). 

 

A)  

 

B)   

 

 

 

 

 

Figur 104. Vandringshindre og bekkelukkinger: A) 

Langt svaberg utgjør temporært vandringshinder i 

segment 2. B) Kulverten under Vikøyvegen har grei 

passasje for anadrom fisk. C) Kunstig, absolutt 

vandringshinder like oppstrøms Vikøyvegen. 

 

C) 
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Figur 105. Morfologiske inngrep i Ondalselva: A) Forbygninger og mangelfull kantvegetasjon mot 

sørvest i segment 1. B) Forbygninger langs banken mot sørvest i segment 2.  

Tabell 61. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Ondalselva i % av elvelengden, og samlet 

morfologisk status i henhold til vannforskriften (Veileder 01:2009). 

Elv 
Lengde 

(m) 

Utretting/ 

bekkelukking 
Bunnen Bankene 

Kant- 

vegetasjon 

Nedbør- 

feltet 

Morfol

. status 

Ondalselva 70 > 10-40 > 10-25 >20-50 > 40-60 > 10-20 Dårlig 

 

 

Figur 106. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiskestasjoner, og nummererte segmenter i Ondalselva. 

Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 62 for detaljer om hvert segment. 

 

 

A) 

 

B) 
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HABITATFORHOLD 

Ondalselva består av et lite renneparti av god habitatkvalitetet og et lengre strykparti av dårlig kvalitet, 

slik at elven i sum får moderat habitatkvalitet (tabell 62; se kart i figur 106). Rennesegment 1 består av 

en kulp med berg, blokk, stein og gytegrus (figur 104A). Segmentet tilbyr standplasser og 

gytemuligheter, samt moderate skjulmuligheter for ungfisk. Segmentet er imidlertid påvirket av flo slik 

at vannet er brakt. Forbygningene i segmentet består av stein som tilbyr skjul for ungfisk. Mangelfull 

kantvegetasjon mot sørvest trekker ned habitatkvaliteten litt. Videre oppover er det et lengre 

stryksegment av dårlig habitatkvalitet. Foruten en liten kulp like nedenfor kulverten med litt stein og 

grus består substratet ellers av berg som verken tilbyr standplasser, gytemuligheter, eller skjul for 

ungfisk (figur 104C). Med unntak av kulpen egner segmentet seg derfor dårlig for fiskeproduksjon.  

Tabell 62. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i 

Ondalselva. Segmentene er avmerket i figur 106. 

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

Ondalselva 1 Renne 3 4 2 9 God 71 

 2 Stryk 3 1 2 6 Dårlig 263 

  Totalt   3,0 1,6 2,0 6,6 Moderat 334 

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført under gode forhold på én stasjon i Ondalselva, i kulpen i segment 2 (se kart i 

figur 106, og vedlegg 2). Se vedlegg 1 for vanntemperatur og ledningsevne under elektrofisket, og 

vedlegg 3 for koordinater og vannlokalitetskoder. Lengdefordeling for fangsten er presentert i figur 

107.  

 

På stasjon 1 var det egnet habitatkvalitet (jf. Veileder 02:2018). På 30 m² ble det fanget totalt 39 ørret 

hvorav 35 var årsyngel og 4 var eldre individer. Estimert tetthet på stasjonen var 314 fisk per 100 m², 

tilsvarende svært god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 5 til 13 

cm (figur 107).  

 

Det eneste stedet det var mulig å elektrofiske var i kulpen i segment 2 ettersom vannet i segment 1 var 

brakt. Stasjonen hadde høy tetthet av fisk, men dette er ikke representativt for elven som helhet da 

mesteparten av strekningen består av svaberg. Høy andel årsyngel i fangsten tyder på at små grusflekker 

i kulpen har blitt brukt til å gyte, enten av anadrom fisk som har klart å passere svaberget nedenfor eller 

av stasjonær fisk som har sluppet seg ned. Det foreligger ikke informasjon om tidligere 

elektrofiskeundersøkelser i Ondalselva, slik at det dessverre ikke er mulig å sammenligne data mot 

tidligere år. 
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Figur 107. Lengdefordeling for ørret fanget på 

elektrofiskestasjonen i Ondalselva (se kart i figur 

106). Elektrofisket ble utført 9. september 2021. 

 
 

  

FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Den anadrome strekningen i Ondalselva er kort, og det er naturlig lite potensiale for ungfiskproduksjon. 

Ettersom anadrom fisk mest sannsynligvis ikke ville klart å passere strekket oppstrøms kulverten i 

naturlig tilstand anses ikke det kunstige, absolutte hinderet å utgjøre en flaskehals for fiskeproduksjonen 

i elven.  

 

Forbygningene i segment 1 og 2 reduserer ikke den morfologiske variasjonen nevneverdig, og de tilbyr 

skjul for ungfisk. Disse er derfor ikke begrensende for produksjonen. 

 

Mangelfull kantvegetasjon på vestlig side av elven er en liten flaskehals for produksjonen da 

kantvegetasjon kan tilby skjul og skygge. 

TILTAK 

Det anbefales ikke å gjennomføre tiltak i forbindelse med det kunstige, absolutte vandringshinderet 

ettersom inngrepet ikke reduserer potensialet for fiskeproduksjon. 

 

Fordi det ikke anses å gi økt potensiale for fiskeproduksjon anbefales det heller ikke å fjerne 

forbygningene i segment 1 og 2.  

 

Det vil være hensiktsmessig å reetablere kantvegetasjonen på vestlig side i segment 1 og 2, der det er 

mulig (tabell 63).  

Tabell 63. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge i Ondalselva, med estimert kostnad, effekt 

på ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til vannforskriften (VF). Se figur 106 

for plassering av tiltak. Effekt på ungfisk gjelder for vassdraget som helhet. 

Nr. Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt 

ungfisk (%) 

Effekt 

VF 

1. 1-2 Reetablere kantvegetasjon* 0* 0-3 Nei 

*Høyere kostnader ved aktiv gjenplanting, eller dersom det må bygges gjerder. 
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15. KYRKJEELVA 

Kyrkjeelva renner ut i Vågen i Ytre Samlafjorden i Hardangerfjorden, og ligger i Kvam kommune (figur 

1). Nedbørsfeltet til vassdraget er 1,3 km² (tabell 64) og har en gjennomsnittlig vannføring på 72 l/s 

(nevina.nve.no). Nedbørsfeltet består i all hovedsak av skog, samt noe dyrket mark, bebyggelse og 

infrastruktur. Det er et lite tjern, Tjørnshaugtjørn, sørvest i feltet, men ellers er det ingen innsjøer eller 

myrområder.  

 

Kyrkjeelva ble den 9. september 2021 kartlagt fra osen og opp til et naturlig absolutt vandringshinder 

etter ca. 750 m (figur 108).  

 

Det foreligger ikke informasjon om tidligere observasjoner av laksefisk i vassdraget. 

Tabell 64. Vassdragsbeskrivelse for kartlagte deler av Kyrkjeelva. Feltareal og middelvannføring er 

hentet fra nevina.nve.no/. Se figur 111 for kart. 

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste punkt 

(moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Kyrkjeelva 1,3 372 72 750 2700 

 

 

 

Figur 108. Oversiktskart kartlagt strekning i Kyrkjeelva, inklusive elektrofiske- og bunndyrstasjoner og 

absolutte vandringshindre.  

 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

HYDROLOGISKE INNGREP 

Det foreligger ikke informasjon om vannkraftverk eller vannuttak i elven og hydrologisk status er derfor 

vurdert å være svært god. 

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

I Kyrkjeelva ble det registrert 7 temporære vandringshindre (seks naturlige, ett kunstig) og ett naturlig, 

absolutt vandringshinder (se kart i figur 111).  

 

I segment 2 var elven uttørket ved befaring slik at det sannsynligvis kun er aktuelt å vandre opp når det 

er høyere vannføring. Fra segment 2 øker gradienten og i segment 3 er det to, naturlige temporære 

hindre. Substratet er grovt og ved lav vannføring vil disse være krevende å passere. Det er kontinuerlige 

temporære vandringshindre videre oppover, i form av tørrlagte bergparti eller steiner som blokkerer 

løpet (figur 109B). Øverst i segment 6 er det to betongrør under en vei, som utgjør et kunstig, temporært 

vandringshinder. Her må fisk hoppe opp ca. 0,5 m og inn i rørene, som også har relativt bratt helning 

(figur 109C). I sum blir derfor hinderet svært krevende å passere, selv ved høyere vannføringer grunnet 

vannfarten i rørene. Hinderet i segment 8 består av en stokk som har lagt seg på tvers av elven. Øverst i 

segment 9 er det naturlig slutt på anadrom strekning i form av et bratt bergparti (figur 109D). 

 

Det er tre bekkelukkinger i Kyrkjeelva, to rør og én steinkulvert (se kart i figur 111; figur 109A og C). 

Figur 109. Vandringshindre og bekkelukkinger i Kyrkjeelva: A) Steinkulvert i segment 1. B) Temporært 

vandringshinder i segment 5 i form av tørrlagt bergparti. C) Rørene i overgangen til segment 7 utgjør 

et kunstig, temporært hinder. D) Naturlig absolutt vandringshinder i segment 9. 

MORFOLOGISKE INNGREP 

Det er moderate morfologiske inngrep i Kyrkjeelva, og brorparten er lokalisert i nedre del (se kart i figur 

111). Foruten bekkelukkingene er det ingen inngrep i bunnen, men segment 1 og 2 er kanalisert med 

forbygninger på begge sider av løpet (figur 110A-B). Kanaliseringen medfører redusert morfologisk 

variasjon og et mer homogent strømbilde. Forbygningene er imidlertid av stein og tilbyr dermed noe 

A)  

 

B)   

 
C)

 

D)

 



 

Rådgivende Biologer AS 161 Rapport 3662 

skjul for ungfisk. Øvrige inngrep i bankene er kun erosjonssikringen på vestlig side av elven øverst i 

segment 6. Kantvegetasjonen er glissen eller mangelfull i deler av elven, hovedsakelig i segment 1-2 

(figur 110A-B). Nedbørfeltet er påvirket av noe dyrket mark og bebyggelse, samt noen plantefelt. 

Inngrepene i nedbørfeltet bidrar til å trekke ned den samlede morfologiske statusen i Kyrkjeelva, slik at 

den blir «dårlig» (tabell 65). 

Tabell 65. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Kyrkjeelva i % av elvelengden, og samlet 

morfologisk status i henhold til vannforskriften (Veileder 01:2009). 

Elv 
Lengde 

(m) 

Utretting/ 

bekkelukking 
Bunnen Bankene 

Kant- 

vegetasjon 

Nedbør- 

feltet 

Morfol. Status 

Kyrkjeelva 750 ≤10 ≤10 >20-50 >20-40 >40-60 Dårlig 

 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 

Figur 110. Morfologiske inngrep i Kyrkjeelva: A) Kanalisert løp i nedre del av segment 1.  B) Kanalisert 

løp i øvre del av segment 1. C) Avløpskum øverst i segment 2. D) Kloakklignende utslipp i segment 8. 

UTSLIPP 

Under befaring ble det observert flere utslippsformer, herunder okerutfelling og utslipp med kloakklukt. 

Den viktigste utslippskilden er det som trolig er et kloakklignende utslipp i en sidebekk som renner fra 

vest ut i Kyrkjeelva i segment 8, (figur 110D). Utslippet påvirker synlig store deler av elva nedstrøms, 

samt at det medfører en betydelig kloakklukt. Se f.eks. foto i figur 109C fra segment 6, der vann og 

bunnsubstrat er tydelig misfarget, omtrent 150 m nedstrøms samløpet med den forurensede sidebekken. 

I tørre perioder av året vil dette ha særlig negativ effekt på vannmiljøet i elven. Det ble også registrert 

utslippsrør på to andre punkter lengre ned i elva, begge i segment 6 (øverst og nederst av segmentet), og 

begge med utspring fra vest. Det er imidlertid usikkert hvor mye disse bidrar til forurensning av elva. I 
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hovedelven ovenfor samløpet med sidebekken er det også et utslipp (muligens kloakk) i overgangen til 

segment 9. I denne delen av elven fremstår imidlertid vann og bunnsubstrat mindre påvirket enn like 

nedenfor den omtalte sidebekken fra vest. Det ble også registrert en avløpskum i segment 2 (figur 110C; 

se kart i figur 111). 

 

Figur 111. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiskestasjoner og nummererte segmenter i Kyrkjeelva. 

Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 66 for detaljer om hvert segment. 
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HABITATFORHOLD 

Kyrkjeelva er relativt kort og består hovedsakelig av stryk med høy morfologisk variasjon og mye skjul, 

slik at elven i sum har svært god habitatkvalitet (tabell 66; se kart i figur 111). Stryksegment 1 er preget 

av kanaliseringen og har lav morfologisk variasjon og mangelfull kantvegetasjon. Substratet tilbyr 

imidlertid både skjul og sporadiske skjulmuligheter slik at habitatkvaliteten trekkes opp til moderat. Fra 

segment 2 er elveløpet naturlig der kantvegetasjonen for det meste er tett, og substratet tilbyr gunstige 

skjulmuligheter for ungfisk (figur 112A). Det er gytegrusflekker i samtlige segment med unntak av 3, 

4 og 7. Fra kirken og opp til Byrkjelandsvegen (segment 2-7), i det det bratte og grove terrenget, er det 

flere relativt store høler som fungerer som standplasser for gytefisk. Habitatkvaliteten er svært god helt 

opp til naturlig, absolutt vandringshinder i segment 9 (figur 112C) med unntak av stryksegment 4 (god 

kvalitet). Gytearealet i segment 5 har gunstig substrat og strøm- og dybdeforhold, som gjør at det har 

svært god habitatkvalitet (figur 112B). 

 

I sum har elven bra morfologisk variasjon, rikelig med skjul for ungfisk og en del gytemuligheter.  

 

A) 

 

B) 

 
 

 

 

 

Figur 112. Habitatforhold i Kyrkjeelva: A) I 

segment 2 er det svært god habitatkvalitet med 

tett kantvegetasjon, variert substrat og god 

morfologi. B) Gyteareal i segment 5 er av svært 

god kvalitet. C) I segment 9 er det svært god 

habitatkvalitet. Det er både skjul og 

gytemuligheter, og tett kantvegetasjon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) 
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Tabell 66. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i 

Kyrkjeelva. Segmentene er avmerket i figur 111. 

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

Kyrkjeelva 1 Stryk 2 4 1 7 Moderat 363 

 2 Stryk 4 4 4 12 Svært god 120 

 3 Stryk 4 3 4 11 Svært god 218 

 4 Stryk 4 2 4 10 God 57 

 5 Gyteareal 4 4 4 12 Svært god 45 

 6 Stryk 4 4 4 12 Svært god 453 

 7 Stryk 4 3 4 11 Svært god 337 

 8 Stryk 4 4 3 11 Svært god 690 

 9 Stryk 4 4 4 12 Svært god 417 

  Totalt   3,7 3,8 3,3 10,8 Svært god 2700 

BUNNDYR 

Det ble tatt to bunndyrsprøver i Kyrkjeelva (se kart i figur 111). Se vedlegg 4 for informasjon om dato, 

koordinater og vannlokalitetskode i Vannmiljø for hver stasjon, og vedlegg 5 for arter/grupper på 

stasjonene og utregnede indekser. 

 

På stasjon 1 ble det i bunndyrprøven funnet 12 ulike arter/grupper. Blant disse var det fire arter/grupper 

steinfluer, to vårfluer og én døgnflue. Forsuringsindeks I var 1, hvilket tilsvarer god økologisk tilstand 

(Veileder 02:2018). Indeksverdien tilsvarer egentlig svært god tilstand, men denne tilstanden kan ikke 

gis ettersom den må være gitt basert på både vår- og høstprøver. Det ble fanget to forsuringsfølsomme 

arter, døgnfluen Baetis muticus og vårfluen Sericostoma personatum. Kyrkjeelva er kalkfattig og klar, 

og med en RAMI-indeks på stasjonen som er 5,1 tilsvarer det svært god økologisk tilstand med hensyn 

til forsuring (Veileder 02:2018). ASPT-indeks for stasjonen ble beregnet til 6,2, hvilket tilsvarer god 

økologisk tilstand med hensyn på eutrofiering (Veileder 02:2018). 

 

På stasjon 2 ble det i bunndyrprøven funnet 19 ulike arter/grupper. Blant disse var det fem arter/grupper 

steinfluer, tre vårfluer og én døgnflue. Forsuringsindeks I var 1, hvilket tilsvarer god økologisk tilstand 

(Veileder 02:2018). Det ble fanget to forsuringsfølsomme arter, døgnfluen Baetis muticus og vårfluen 

Sericostoma personatum. Kyrkjeelva er kalkfattig og klar, og med en RAMI-indeks på stasjonen som 

er 5,1 tilsvarer det svært god økologisk tilstand med hensyn til forsuring (Veileder 02:2018). ASPT-

indeks for stasjonen ble beregnet til 5,8, hvilket tilsvarer moderat økologisk tilstand med hensyn på 

eutrofiering (Veileder 02:2018). 

 

Bunndyrundersøkelsene i Kyrkjeelva indikerer at forsuring ikke er et problem i vassdraget. ASPT-

indeksene tilsier at nedre del av elven ikke er påvirket av eutrofiering og organisk belastning, mens 

øvre del har noe større belastning.  Stasjon 2 var plassert like ovenfor sidebekken fra vest, men 

nedenfor utslippspunktet i overgangen til segment 9. Dette kan potensielt forklare at ASPT-indeksen 

på stasjon 2 var moderat. God økologisk status med hensyn til organisk belastning på stasjon 1 nederst 

i vassdraget kan tyde på en uttynningseffekt nedover i elven.  

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført under gode forhold på to stasjoner i Kyrkjeelva den 9. september 2021. Stasjon 

1 var plassert i nedre del av segment 1 og stasjon 2 i segment 8 (se kart i  figur 111; vedlegg 2). Se 

vedlegg 1 for vanntemperatur og ledningsevne under elektrofisket, og vedlegg 3 for koordinater og 

vannlokalitetskoder. Lengdefordeling for fangsten er presentert i figur 113.  

 

På stasjon 1 var det velegnet habitatkvalitet (jf. Veileder 02:2018). På 25 m² ble det fanget 49 ørret 
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hvorav 29 årsyngel og 20 eldre individer. Estimert ungfisktetthet på stasjonen var 418 fisk per 100 m², 

tilsvarende svært god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 5 til 16 

cm (figur 113). Det ble ikke observert andre arter enn ørret på stasjonen. 

 

På stasjon 2 var det velegnet habitatkvalitet (jf. Veileder 02:2018). På 35 m² ble det fanget 23 ørret 

hvorav 7 årsyngel og 16 eldre individer. Estimert ungfisktetthet på stasjonen var 126 fisk per 100 m², 

tilsvarende svært god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 6 til 18 

cm (figur 113). Det ble ikke observert andre arter enn ørret på stasjonen. Det er sannsynlig at tettheten 

på stasjonen er noe overestimert ettersom det var tilnærmet tørrlagt oppstrøms, slik at ungfisk muligens 

har vandret ned til stasjonen. 

 

Data fra elektrofisket tilsier at vassdraget er anadromt, men at andelen stasjonær ørret øker oppover i 

elven. Krevende oppvandring opp til stasjon 2, blant annet forbi rørene under veien, kan mulig forklare 

dette. Generelt viser tetthetene at det er høy fiskeproduksjon i elven. Det foreligger ikke informasjon 

om tidligere ungfiskundersøkelser i vassdraget, og det er derfor ikke mulig å sammenligne mot tidligere 

år. 

 

 

  
 

Figur 113. Lengdefordeling for ørret fanget på elektrofiskestasjonene i Kyrkjeelva. Se kart i figur 111 

for plassering. Elektrofisket ble utført 9. september 2021. 

FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Den viktigste flaskehalsen i Kyrkjeelva anses å være rørene øverst i segment 6, som utgjør et kunstig, 

temporært vandringshinder. Bekkelukkingen er begrensende for både ut- og oppvandrende laksefisk, 

spesielt på lav vannføring. 

 

Videre er utslipp til elven, spesielt fra segment 8, en mulig flaskehals for produksjon. Bunndyrprøvene 

indikerer at det ikke er tegn til mye eutrofiering/organisk belastning i segment 1, men at elven er moderat 

preget på stasjon 2 i segment 8, mellom to utslippspunkt. 

 

Kanaliseringen i segment 1 er en liten begrensning for ungfiskproduksjon ettersom det reduserer 

morfologisk variasjon og medfører et mer homogent strømbilde. 

 

Kantvegetasjonen er for det meste tett, men enkelte strekk har lite kantvegetasjon slik at skjul, skygge 

og morfologisk variasjon er redusert. Dette er derfor en liten flaskehals for produksjonen. 

TILTAK 

For å forenkle oppvandring forbi bekkelukkingen øverst i segment 6 bør ideelt sett røret mot vest senkes 

slik at det har direkte tilknytning til kulpen nedstrøms (se figur 109C). Alternativt kan man bøte på 
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problemet ved å fjerne steinblokkene like nedenfor røret slik at det blir enklere for anadrom fisk å ta fart 

i kulpen og hoppe opp i røret. En steinterskel (m/spalte i midten) ved utløpet av kulpen kan også være 

hensiktsmessig for å heve vannspeilet.  Betongterskler med spalteåpninger i midten, trinnvis oppover i 

røret, vil også kunne forenkle oppvandring (tabell 67).  

 

Ideelt sett bør kloakkutslippet opphøre for å bedre substratforhold og vannkjemi i segment 6-8. 

 

Forbygningene i segment 1 har funksjon som erosjonssikring mot blant annet vei og gravplass, og til 

tross for at inngrepet gir redusert morfologisk variasjon er det likevel gode skjul- og gyteforhold i 

segmentet. Potensialet for økt produksjon dersom en fjerner forbygningene anses ikke å stå i stil med 

omfanget av tiltaket, og er derfor ikke foreslått.  

 

Videre kan det være hensiktsmessig å reetablere kantvegetasjonen i segment 1 (opp til gravplassen) og 

mot vest i segment 8 (se kart i figur 111). Dette vil kunne gi bedre skjul og skygge for ungfisk. 

Tabell 67. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge i Kyrkjeelva, med estimert kostnad, effekt på 

ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til vannforskriften (VF). Se figur 111 for 

plassering av tiltak. Effekt på ungfisk gjelder for vassdraget som helhet. 

Nr. Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt 

ungfisk (%) 

Effekt 

VF 

1. 6 Utbedre oppvandring forbi rør  40-70 10-15 Nei 

2. 6-8 Fjerne forurensende utslipp - Usikkert Nei 

3. 1, 8 Reetablere kantvegetasjon* 0* 0-3 Nei 

*Høyere kostnader ved aktiv gjenplanting, eller dersom det må bygges gjerder. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rådgivende Biologer AS 167 Rapport 3662 

16. BEKK UT I OSEN 

Bekk ut i Osen renner ut i Hardangerfjorden, og ligger i Kvam kommune (figur 1). Nedbørsfeltet til 

vassdraget er 2,7 km² (tabell 68), og har en gjennomsnittlig vannføring på 214 l/s (nevina.nve.no). 

Nedbørsfeltet består hovedsakelig av skog, samt noe snaufjell, dyrket mark og myr. Det er ingen innsjøer 

i feltet.  

 

Bekk ut i Osen ble kartlagt den 9. september 2021 fra sjøen og opp til et naturlig absolutt vandringshinder 

etter ca. 0,6 km (figur 114).  

 

Det foreligger ikke informasjon om tidligere observasjoner av laksefisk i vassdraget. 

Tabell 68. Vassdragsbeskrivelse for kartlagte deler av Bekk ut i Osen. Feltareal og middelvannføring 

er hentet fra nevina.nve.no/. Se figur 117 for kart. 

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste punkt 

(moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Bekk ut i Osen 2,7 649 214 610 2194 

 

 

 

Figur 114. Oversiktskart kartlagt strekning i Bekk ut i Osen, inklusive elektrofiske- og bunndyrstasjoner 

og absolutte vandringshindre.  

 

 

 

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

HYDROLOGISKE INNGREP 

Det foreligger ikke informasjon om vannkraftverk eller vannuttak i elven og hydrologisk status er derfor 

vurdert å være svært god. 

 

VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

I Bekk ut i Osen ble det registrert to naturlige temporære vandringshindre og ett naturlig, absolutt 

vandringshinder (se kart i figur 117).  

 

Det nederste temporære hinderet, øverst i segment 4, er en liten foss som er relativt krevende å passere 

på lav vannføring (figur 115A). Videre er oppvandring enkel frem til øverst i segment 14, der det er et 

nytt temporært hinder like nedenfor en kulvert. Her er det et bratt bergparti som er vanskelig å passere 

uten gunstig vannføring (figur 115B), men det er imidlertid en høl nedstrøms hinderet som anadrom 

fisk kan utnytte til å ta fart. Øverst i segment 16 øker gradienten betraktelig og her er det et lengre, bratt 

bergparti som utgjør et naturlig, absolutt vandringshinder (figur 115C).  

 

Det er fire bekkelukkinger i bekken, alle kulverter med naturlig bunnsubstrat (figur 115D). 

Bekkelukkingene i seg selv er ikke krevende å passere. 

Figur 115. Vandringshindre og bekkelukkinger i bekken ut i Osen: A) Nederste temporære 

vandringshinder, i segment 4. B) Temporært hinder nedstrøms kulvert, i segment 14/15. C) Naturlig 

absolutt vandringshinder øverst i segment 16. D) Kulvert i segment 10/11. 

A)  

 

B)   

 

C) 

 

D) 
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MORFOLOGISKE INNGREP 

Bekken har en del morfologiske inngrep, spesielt i bankene. Litt over halvparten av bankene i bekken 

er forbygd, og lengre strekk er kanaliserte (se kart i figur 117; figur 116A-D). Forbygningene medfører 

et lavere morfologisk variasjon og et «låst» bekkeløp som kan gi økt vannfart ved høy vannføring. 

Forbygningene fremstår gamle og er av stein, slik at de også tilbyr skjul for ungfisk. Det er få inngrep i 

bunnen, mens kantvegetasjonen er glissen eller mangelfull langs ca. én tredjedel av bekken (figur 117B-

C). Nedbørfeltet er påvirket av dyrket mark og urbane områder i nedre del, samt et mindre plantefelt 

midt på strekningen. De store inngrepene i bankene bidrar til å trekke ned den samlede morfologiske 

statusen i Bekk ut i Osen, slik at den blir «dårlig» (tabell 69). 

 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 

Figur 116. Morfologiske inngrep i Bekk ut i Osen: A) Eldre steinforbygning på vestlig side av bekken 

nederst. B) I segment 6 og 7 er deler av løpet kanalisert med forbygninger på begge sider, og 

kantvegetasjonen er mangelfull. C) Forbygninger og manglende kantvegetasjon i segment 13. D) 

Steinmur på vestlig side av bekken like nedstrøms temporært vandringshinder i segment 14. 

Tabell 69. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Bekk ut i Osen i % av elvelengden, og samlet 

morfologisk status i henhold til vannforskriften (Veileder 01:2009). 

Elv 
Lengde 

(m) 

Utretting/ 

bekkelukking 
Bunnen Bankene 

Kant- 

vegetasjon 

Nedbør- 

feltet 

Morfol. 

Status 

Bekk ut i 

Osen 
610 ≤ 10 ≤ 10 > 50 > 20-40 >10-20 Dårlig 
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Figur 117. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiske- og bunndyrstasjoner og nummererte segmenter 

i Bekk ut i Osen. Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 70 for detaljer om hvert 

segment. 
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HABITATFORHOLD 

Bekken ut i Osen består av renne- og stryksegment av varierende habitatkvalitet, men i sum er 

habitatkvaliteten god (se kart i figur 117; tabell 70). Segment 1 og 2 består av rennesegment av hhv. 

moderat og god kvalitet. Segment 1 har substrat uten blokk, stein og grus, og denne mangelen trekker 

ned, mens det i segment 2 er kanaliseringen som medfører lav morfologisk variasjon som trekker ned. I 

segment 3 og 4 går bekken over i stryk av god habitatkvalitet. Det er relativt tett kantvegetasjon og 

substratet tilbyr både skjul og gytemuligheter (figur 118A). Kanaliseringen trekker ned kvaliteten. 

Segment 5 er et lite rennesegment (moderat kvalitet), mens segment 6 er et stryksegment med dårlig 

habitatkvalitet. Det er liten variasjon, substrat uten grus, og begrenset kantvegetasjon. I segment 7 og 8, 

hhv. renne- og stryksegment, er det moderat kvalitet som følge av hhv. lav morfologisk variasjon og 

substrat uten grus. I segment 9-12 har bekken god eller svært god habitatkvalitet. Kantvegetasjonen er 

relativt tett, og det er forholdsvis god morfologisk variasjon og skjul- og gytemuligheter (figur 118B). 

I segment 13-15 (stryk av moderat og dårlig kvalitet; figur 116C) er det få gytemuligheter, men bra med 

skjul for ungfisk (med unntak av segment 15). I segment 16 er det naturlig løp og svært god 

habitatkvalitet. Det er ingen større gytegrusflekker, men kantvegetasjon er tett og det er mye skjul for 

ungfisk (figur 118C).  

 

I sum er det rikelig med skjul for ungfisk, og moderate gytemuligheter i bekken. Det er ingen definerte 

gyteareal, men segment 2-4, 7, 9, og 12 har større gytegrusflekker. Det er også sporadiske muligheter i 

øvrige segment med grus. 

 

A) 

 

B) 

 

 

 

 

Figur 118. Habitatforhold i Bekk ut i Osen: A) 

Stryksegment 4 har god habitatkvalitet med tett 

kantvegetasjon og variert substrat. B) 

Stryksegment 11 har svært god habitatkvalitet 

med gode gytemuligheter. C) Stryksegment 16 

har svært god habitatkvalitet med rikelig skjul for 

ungfisk. 

 

C) 
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Tabell 70. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i Bekk ut i 

Osen. Segmentene er avmerket i figur 117. 

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

Bekk ut i Osen 1 Renne 3 1 4 8 Moderat 140 

 2 Renne 2 4 3 9 God 60 

 3 Stryk 2 4 3 9 God 86 

 4 Stryk 2 4 4 10 God 212 

 5 Renne 4 1 3 8 Moderat 14 

 6 Stryk 2 2 2 6 Dårlig 169 

 7 Renne 2 4 2 8 Moderat 102 

 8 Stryk 3 2 2 7 Moderat 76 

 9 Stryk 3 4 2 9 God 76 

 10 Stryk 3 3 3 9 God 133 

 11 Stryk 4 3 4 11 Svært god 169 

 12 Renne 4 4 4 12 Svært god 367 

 13 Stryk 3 3 1 7 Moderat 145 

 14 Stryk 3 2 2 7 Moderat 142 

 15 Stryk 2 1 3 6 Dårlig 111 

 16 Stryk 4 3 4 11 Svært god 192 

  Totalt   3,0 3,0 3,1 9,1 God 2194 

 

BUNNDYR 

Det ble tatt to bunndyrsprøver i bekken ut i Osen (se kart i  figur 117). Se vedlegg 4 for informasjon 

om dato, koordinater og vannlokalitetskode i vannmiljø for hver stasjon, og vedlegg 5 for arter/grupper 

på stasjonene og utregnede indekser.  

 

På stasjon 1 ble det i bunndyrprøven funnet 23 ulike arter/grupper. Blant disse var det tre arter/grupper 

døgnfluer, fire steinfluer og fem vårfluer. Forsuringsindeks I var 1, hvilket tilsvarer god økologisk 

tilstand (Veileder 02:2018). Indeksverdien tilsvarer egentlig svært god tilstand, men denne tilstanden 

kan ikke gis ettersom den må være gitt basert på både vår- og høstprøver. Det ble fanget 4 

forsuringsfølsomme arter, blant annet den svært forsuringsfølsomme døgnfluen Baetis rhodani. Bekken 

ut i Osen er kalkfattig og klar, og med en RAMI-indeks på stasjonen på 5,1 tilsvarer det svært god 

økologisk tilstand med hensyn til forsuring (Veileder 02:2018). ASPT-indeks for stasjonen ble beregnet 

til 6,4, hvilket tilsvarer god økologisk tilstand med hensyn på eutrofiering (Veileder 02:2018). 

 

På stasjon 2 ble det i bunndyrprøven funnet 19 ulike arter/grupper. Blant disse var det seks arter/grupper 

steinfluer og fem vårfluer. Det ble ikke fanget noen døgnfluer. Forsuringsindeks I var 0,5, hvilket 

tilsvarer moderat/dårlig økologisk tilstand (Veileder 02:2018).  Det ble fanget 3 forsuringsfølsomme 

arter, blant annet de forsuringsfølsomme vårfluene Tinodes waeneri og Hydroptila sp.  RAMI-indeks 

på stasjonen var 5,2, hvilket tilsvarer svært god økologisk tilstand med hensyn til forsuring (Veileder 

02:2018). ASPT-indeks for stasjonen ble beregnet til 6,6, hvilket tilsvarer god økologisk tilstand med 

hensyn til eutrofiering (Veileder 02:2018). 

 

Bunndyrundersøkelsene i bekken ut i Osen indikerer at forsuring ikke er et nevneverdig problem i 

vassdraget, og ASPT-indeksene tilsier at elven er lite påvirket av eutrofiering og organisk belastning.  

 



 

Rådgivende Biologer AS 173 Rapport 3662 

UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført under gode forhold på to stasjoner i bekken ut i Osen. Stasjon 1 var plassert i 

nedre del av bekken, i segment 3, mens stasjon 2 var plassert i segment 12 (se kart i  figur 117; vedlegg 

2). Se vedlegg 1 for vanntemperatur og ledningsevne under elektrofisket, og vedlegg 3 for koordinater 

og vannlokalitetskoder. Lengdefordeling for fangsten er presentert i figur 119.  

 

På stasjon 1 var det velegnet habitatkvalitet (jf. Veileder 02:2018). På 19 m² ble det fanget 24 ørret 

hvorav 6 årsyngel og 18 eldre individer. Estimert ungfisktetthet på stasjonen var 237 fisk per 100 m², 

tilsvarende svært god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 6 til 16 

cm (figur 119). Det ble ikke observert andre arter enn ørret på stasjonen. 

 

På stasjon 2 var det velegnet habitatkvalitet (jf. Veileder 02:2018). På 53 m² ble det fanget 21 ørret 

hvorav 8 årsyngel og 13 eldre individer. Estimert ungfisktetthet på stasjonen var 79 fisk per 100 m², 

tilsvarende god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 6 til 18 cm 

(figur 119). Det ble ikke observert andre arter enn ørret på stasjonen. 

 

Data fra elektrofisket tilsier at vassdraget er anadromt og at det er forholdsvis god fiskeproduksjon til 

tross for at det ikke er noen definerte gyteareal. Det er likevel gode gytemuligheter i flere av segmentene. 

Det foreligger ikke informasjon om ungfiskundersøkelser i vassdraget, og det er derfor dessverre ikke 

mulig å sammenligne mot tidligere år. 

 

  

Figur 119. Lengdefordeling for ørret fanget på elektrofiskestasjonene i bekken ut i Osen. Se kart i figur 

117 for plassering. Elektrofisket ble utført 9. september 2021. 

 

FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Den viktigste flaskehalsen i bekken er de store inngrepene i bankene, som låser bekkeløpet og resulterer 

i lavere morfologisk variasjon. Det er spesielt i de kanaliserte strekkene at forbygningene er 

begrensende.  

 

Videre er glissen eller mangelfull kantvegetasjon også litt begrensende for fiskeproduksjonen, spesielt i 

segment 6-8 og 13 (se kart i  figur 117).  

 

Ellers anses det å være tilstrekkelig med gytemuligheter og skjul for ungfisk, samt standplasser for 

gytefisk i sporadiske kulper og dypere parti. Fiskeproduksjonen i bekken er god. 

 

0

1

2

3

4

5

6

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 >25

A
n
ta

ll
 (

n
) 

 _

Fiskelengde (cm)

Stasjon 1

Ørret

Areal : 19 m²

0

1

2

3

4

5

6

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 >25

A
n

ta
ll

 (
n
) 

 _

Fiskelengde (cm)

Stasjon 2

Ørret

Areal: 53 m2



 

Rådgivende Biologer AS 174 Rapport 3662 

TILTAK 

Det anbefales å rive forbygningene i bekken, spesielt i de kanaliserte strekkene i segment 1-10 (tabell 

71). For å opprettholde erosjonssikring kan heterogen steinsetting i bankene være gunstig, kombinert 

med gjenetablering av kantvegetasjon. Røtter i bankene vil etter hvert bidra til erosjonssikring. Det er 

mulig at stein har blitt fjernet fra bunnen i forbindelse med etablering av forbygningene, men dette kan 

ikke sies sikkert. Det kan imidlertid være hensiktsmessig med utlegg av noe overskuddstein i strekk med 

lite blokk.  

 

Det anbefales å reetablere kantvegetasjonen der denne er glissen eller mangelfull. I tillegg til økt 

erosjonssikring av bankene vil det gi bedre skjul- og skyggeforhold for fisk, høyere morfologisk 

variasjon og potensiell næringstilgang.  

Tabell 71. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge i bekken ut i Osen, med estimert kostnad, 

effekt på ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til vannforskriften (VF). Se figur 

117 for plassering av tiltak. Effekt på ungfisk gjelder for vassdraget som helhet. 

Nr. Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt 

ungfisk (%) 

Effekt 

VF 

1. 1-10, 12-15 
Rive forbygninger, restaurere 

banker 
100-200 5-10 

Nei 

2. 1-10, 12-15 Reetablere kantvegetasjon* 0* 0-5 Nei 

*Høyere kostnader ved aktiv gjenplanting, eller dersom det må bygges gjerder. 
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17. BØRSHEIMSELVA 

Børsheimselva renner ut i Hardangerfjorden og ligger i Kvam kommune (figur 1). Nedbørsfeltet til 

vassdraget er 3,5 km² (tabell 72), og har en gjennomsnittlig vannføring på 288 l/s (nevina.nve.no). 

Nedbørsfeltet består hovedsakelig av skog, samt noe snaufjell, myr og dyrket mark. Det er ingen innsjøer 

i feltet.  

 

Børsheimselva ble kartlagt den 7. september 2021 fra osen og opp til et naturlig absolutt vandringshinder 

etter ca. 570 m (figur 120).  

 

Det foreligger ikke informasjon om tidligere observasjoner av laksefisk i vassdraget. 

Tabell 72. Vassdragsbeskrivelse for kartlagte deler av Børsheimselva. Feltareal og middelvannføring 

er hentet fra nevina.nve.no/. Se figur 123 for kart. 

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste punkt 

(moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Børsheimselva 3,5 694 288 570 2926 

 

 

 

Figur 120. Oversiktskart kartlagt strekning i Børsheimselva, inklusive elektrofiske- og bunndyrstasjoner 

og absolutte vandringshindre.  

 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

HYDROLOGISKE INNGREP 

Det foreligger ikke informasjon om vannkraftverk eller vannuttak i elven og hydrologisk status er derfor 

vurdert å være svært god. 

 

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

I Børsheimselva ble det registrert tre naturlige temporære vandringshindre og ett naturlig, absolutt 

vandringshinder (se kart i figur 123).  

 

Det er ingen vandringshindre i nedre halvdel av bekken, men midt i segment 11 er det et lengre svaberg 

som kun er mulig å passere på svært gunstige vannføringer (figur 121A). Når det er mer vann vil 

oppvandrende fisk trolig kunne utnytte trinnvise kulper opp og forbi hinderet. Like oppstrøms kulverten 

under Strandebarmsvegen er det et nytt berg som er krevende å passere på lav vannføring, men en kulp 

like nedstrøms hinderet vil være til hjelp for oppvandring (figur 121B). Øverst i segment 12 er det enda 

et temporært hinder som har relativt lik utforming som de to andre (figur 121C). Øverst i segment 14, 

ca. 570 m oppstrøms sjøen er det et bratt fjell på ca. 5 høydemeter og dette utgjør et naturlig absolutt 

vandringshinder (figur 121D). 

 

Det er én bekkelukking i Børsheimselva, kulverten øverst i segment 11/12. Det er naturlig bunnsubstrat, 

og lukkingen har trolig ikke påvirket oppvandringsvilkårene for gytefisk (figur 121B). 

 

Figur 121. Vandringshindre og bekkelukkinger i Børsheimselva: A) Temporært hinder i segment 11. B) 

Kulvert og temporært vandringshinder nederst i segment 12. C) Temporært vandringshinder øverst i 

segment 12. D) Absolutt vandringshinder i form av bratt fjell øverst i segment 14. 

 

 

A)  

 

B)   

 

C) 

 

D) 
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MORFOLOGISKE INNGREP 

Det er moderate morfologiske inngrep i Børsheimselva (se kart i figur 123). Bankene er forbygde på 

nærmere 40 % av strekningen (figur 122A, C-D). Forbygningene gir noe redusert morfologisk 

variasjon, men de er av stein og gir litt skjul for ungfisk. Det er ikke tegn til utretting og bunnen fremstår 

lite påvirket. Enkelte strekk med lite blokk i substratet kan være et resultat av at de er brukt i 

erosjonssikringene, men det kan ikke sies sikkert og er derfor ikke inkludert i inngrepsberegningen. 

Kantvegetasjonen er glissen eller mangelfull langs store deler av strekningen (figur 122B og D). 

Nedbørfeltet har noe bebyggelse og dyrket mark i nedre del, men generelt er det svært få inngrep i feltet. 

Inngrepene i bankene og i kantvegetasjonen bidrar til å trekke ned den samlede morfologiske statusen i 

Børsheimselva, slik at den blir «moderat» (tabell 73). 

 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 

Figur 122. Morfologiske inngrep i Børsheimselva: A) Eldre steinbygning på nordlig side av elven i 

segment 3. B) Lite kantvegetasjon på østlig side av elven i segment 5 og 6. C) Steinforbygning i segment 

14. D) Forbygning og mangelfull kantvegetasjon i segment 14.  

 

Tabell 73. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Børsheimselva i % av elvelengden, og samlet 

morfologisk status i henhold til vannforskriften (Veileder 01:2009). 

Elv 
Lengde 

(m) 

Utretting/ 

bekkelukking 
Bunnen Bankene 

Kant- 

vegetasjon 

Nedbør- 

feltet 

Morfol. 

Status 

Børsheimselva 570 ≤ 10 ≤ 10 > 20-50 >20-40 ≤ 10 Moderat 
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Figur 123. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiske- og bunndyrstasjoner og nummererte segmenter 

i Børsheimselva. Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 74 for detaljer om hvert 

segment. 
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HABITATFORHOLD 

Børsheimselva består av samtlige mesohabitattyper av varierende kvalitet, men som i sum har god 

habitatkvalitet (tabell 74; se kart i figur 123). Nedre del av elven (segment 1 og 2) er i brakkvannsonen 

og består av rennesegment av moderat kvalitet. Kantvegetasjonen er relativt tett på sørlig side, men 

morfologisk variasjon er begrenset og substratet mangler grus (figur 124A). I segment 3 derimot er det 

gyteareal av svært god kvalitet (figur 124A). Dybde- og strømforhold er gunstig, kantvegetasjonen er 

tett og det er relativt lite finstoff i substratet. Fra segment 4 til og med 11 er det stryk- og rennesegment 

om hverandre av god eller svært god habitatkvalitet. Til tross for en del forbygninger i strekket er 

morfologisk variasjon god, og med unntak av segment 11 (fjellbunn) består substratet av blokk, stein og 

grus som tilbyr både skjul og gytemuligheter (figur 124B-C). Kantvegetasjonen er også relativt tett. I 

segment 12 og 13 er det renneparti med fjellsubstrat, og generelt lite skjul for ungfisk (figur 124D). Det 

er lite kantvegetasjon på vestlig side hvilket resulterer i hhv. moderat og dårlig kvalitet. Segment 14 er 

et strykparti med bra kantvegetasjon, grei morfologisk variasjon og skjul, men det er ikke gyteegnet 

grus.  

 

I sum har bekken gode habitatforhold med rikelig gytemuligheter, og relativt gunstige oppvekstsvilkår, 

spesielt i midtre del.  

 

A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 

Figur 124. Habitatforhold i Børsheimselva: A) I segment 1 og 2 er det et renneparti (kulp) av moderat 

kvalitet. Det er relativt tett kantvegetasjon, men substratet mangler grus. B) I segment 7 og 8 er det bra 

morfologisk variasjon, tett kantvegetasjon, og substrat med blokk, stein og grus som gir god/svært god 

habitatkvalitet. C) I segment 10 er det god habitatkvalitet. Det er rennesegment med god morfologisk 

variasjon og variert substrat som tilbyr både skjul og gytemuligheter. D) I segment 13 er det dårlig 

kvalitet på rennesegmentet. Forbygningene trekker ned og substratet består nesten utelukkende av fjell 

som tilbyr lite skjul. 
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Tabell 74. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i 

Børsheimselva. Segmentene er avmerket i figur 123. 

Vassdragsdel Segment Type Morfologi Substrat 

Vegetasjo

n Verdi Kategori Areal (m2) 

Børsheimselva 1 Renne 3 2 3 8 Moderat 419 

 2 Renne 2 2 3 7 Moderat 338 

 3 Gyteareal 4 3 4 11 Svært god 128 

 4 Renne 3 4 4 11 Svært god 54 

 5 Stryk 3 4 4 11 Svært god 172 

 6 Renne 3 4 3 10 God 57 

 7 Stryk 3 4 3 10 God 122 

 8 Renne 3 4 4 11 Svært god 417 

 9 Stryk 4 4 3 11 Svært god 72 

 10 Renne 3 4 2 9 God 167 

 11 Stryk 4 1 4 9 God 220 

 12 Renne 4 1 2 7 Moderat 214 

 13 Renne 3 1 2 6 Dårlig 187 

 14 Stryk 3 2 3 8 Moderat 359 

  Totalt   3,1 2,6 3,1 8,8 God 2926 

 

BUNNDYR 

Det ble tatt to bunndyrsprøver i Børsheimselva. Stasjon 1 og 2 var plassert i hhv. nedre og øvre del (se 

kart i figur 123). Se vedlegg 4 for informasjon om dato, koordinater og vannlokalitetskode i vannmiljø 

for hver stasjon, og vedlegg 5 for arter/grupper på stasjonene og utregnede indekser.  

 

På stasjon 1 ble det i bunndyrprøven funnet 28 ulike arter/grupper. Blant disse var det fire arter/grupper 

døgnfluer, åtte steinfluer, og seks vårfluer. Forsuringsindeks I var 1, hvilket tilsvarer god økologisk 

tilstand (Veileder 02:2018). Indeksverdien tilsvarer egentlig svært god tilstand, men denne tilstanden 

kan ikke gis ettersom den må være gitt basert på både vår- og høstprøver. Det ble fanget 7 

forsuringsfølsomme arter, blant annet den svært forsuringsfølsomme døgnfluen Baetis rhodani. 

Børsheimselva er kalkfattig og klar (vann-nett.no), og med en RAMI-indeks på stasjonen som er 4,9 

tilsvarer det svært god økologisk tilstand med hensyn til forsuring (Veileder 02:2018). ASPT-indeks for 

stasjonen ble beregnet til 6,8, hvilket tilsvarer svært god/god økologisk tilstand med hensyn på 

eutrofiering (Veileder 02:2018). 

 

På stasjon 2 ble det i bunndyrprøven funnet 31 ulike arter/grupper. Blant disse var det fem arter/grupper 

døgnfluer, seks steinfluer, og ni vårfluer. Forsuringsindeks I var 1, hvilket tilsvarer god økologisk 

tilstand (Veileder 02:2018). Det ble fanget 8 forsuringsfølsomme arter, blant annet de svært 

forsuringsfølsomme døgnfluene Baetis rhodani og Baetis muticus. RAMI-indeks på stasjonen var 5,5, 

tilsvarende svært god økologisk tilstand med hensyn til forsuring (Veileder 02:2018). ASPT-indeks for 

stasjonen ble beregnet til 6,8, hvilket er på grensen mellom svært god og god økologisk tilstand med 

hensyn til eutrofiering (Veileder 02:2018). 

 

Bunndyrundersøkelsene i Børsheimselva indikerer at forsuring ikke er et problem i vassdraget, og 

ASPT-indeksene tilsier at elven ikke er påvirket av eutrofiering og organisk belastning.  

 

 

 

 

https://vann-nett.no/portal/
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UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført under gode forhold på to stasjoner i Børsheimselva. Stasjon 1 og 2 var plassert i 

hhv. nedre og øvre del, på hhv. segment 5 og 12 (se kart i  figur 123; vedlegg 2). Se vedlegg 1 for 

vanntemperatur og ledningsevne under elektrofisket, og vedlegg 3 for koordinater og 

vannlokalitetskoder. Lengdefordeling for fangsten er presentert i figur 125. 

På stasjon 1 var det velegnet habitatkvalitet (jf. Veileder 02:2018). På 56 m² ble det fanget 36 ørret 

hvorav 18 årsyngel og 18 eldre individer. Estimert ungfisktetthet på stasjonen var 134 fisk per 100 m², 

tilsvarende svært god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 6 til 15 

cm (figur 125). Det ble også observert én liten ål, og to stingsild på stasjonen.  

På stasjon 2 var det egnet habitatkvalitet (jf. Veileder 02:2018). På 150 m² ble det fanget 17 ørret hvorav 

7 årsyngel og 10 eldre individer. Estimert ungfisktetthet på stasjonen var 23 fisk per 100 m², tilsvarende 

dårlig økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 6 til 20 cm (figur 125). 

Det ble ikke observert andre arter enn ørret på stasjonen. 

Data fra elektrofisket tilsier at nedre del av vassdraget er anadromt og at det er god fiskeproduksjon 

rundt stasjon 1. Det er ikke overraskende med tanke på andelen skjul og egnet gytesubstrat i området. 

Fangsten på stasjon 2, i segment 12 oppstrøms tre krevende temporære vandringshindre, har en 

lengdefordeling som tilsier at det er et høyt innslag av stasjonær ørret. Sannsynligvis skyldes dette at 

anadrom fisk sjeldent klarer å passere rekken av temporære vandringshindre i segment 11 og 12, 

kombinert med at det er begrenset potensiale for ungfiskproduksjon i segment 11-14. Det foreligger ikke 

informasjon om tidligere ungfiskundersøkelser i vassdraget, og det er derfor ikke mulig å sammenligne 

mot tidligere år. 

 

  

Figur 125. Lengdefordeling for ørret fanget på elektrofiskestasjonene i Børsheimselva. Se kart i figur 

123 for plassering. Elektrofisket ble utført 7. september 2021. 

 

FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Det er ingen store menneskeskapte flaskehalser for fiskeproduksjonen i Børsheimselva, men noen 

mindre begrensninger. 

 

Erosjonssikringene i bankene er litt begrensende for produksjonen ettersom de låser bankene og 

medfører noe lavere morfologisk variasjon.  

 

Den krevende oppvandringen forbi de temporære vandringshindrene i segment 11 og 12 er også 

betydelige naturlige flaskehalser i Børsheimselva. Sannsynligvis er det kun ved svært gunstige 
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vannføringer at anadrom fisk kan klare å vandre forbi svaberget i segment 11, og fangsten under 

elektrofisket støtter dette. Potensialet for ungfiskproduksjon i segment 11-14, opp til absolutt 

vandringshinder, er begrenset ettersom substratet hovedsakelig består av fjell. Eventuelle tiltak for å 

forenkle oppvandring forbi hinderne ville derfor trolig hatt liten effekt, og anbefales derfor ikke.  

 

Glissen eller mangelfull kantvegetasjon er også en liten flaskehals for fiskeproduksjonen (se kart i figur 

123).  

 

Ellers anses det å være rikelig med gytemuligheter og skjul for ungfisk, samt sporadiske standplasser 

for gytefisk, slik at dette ikke anses som flaskehalser i bekken. 

TILTAK 

For å reetablere naturlige banker anbefales det å rive forbygningen, hovedsakelig i segment 2-10 (se 

kart i figur 123). For å opprettholde erosjonssikring anbefales det heterogen steinsetting i bankene 

(tabell 75). Tett kantvegetasjon, med større røtter i bankene, vil også kunne bidra erosjonssikrende. 

Tiltaket vil gi et mer naturlig elveløp, mulig noe mer areal, og høyere morfologisk variasjon for fisk. 

 

Det anbefales ikke å gjennomføre tiltak i forbindelse med vandringshinderne i øvre del da potensialet 

oppstrøms er for lite. 

 

Kantvegetasjonen bør reetableres der denne er glissen eller manglende. Tett kantvegetasjon virker som 

en buffersone, gir bedre skjul- og skyggeforhold, og høyere morfologisk variasjon.  

 

Tabell 75. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge i Børsheimselva, med estimert kostnad, effekt 

på ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til vannforskriften (VF). Se figur 123 

for plassering av tiltak. Effekt på ungfisk gjelder for vassdraget som helhet. 

Nr. Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt 

ungfisk (%) 

Effekt 

VF 

1. 2-10 
Rive forbygninger/restaurere 

bankene 
100-150 5-10 

Nei 

2. 1-10, 12-14 Reetablere kantvegetasjon* 0* 0-5 Nei 

*Høyere kostnader ved aktiv gjenplanting, eller dersom det må bygges gjerder. 
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18. BEKK UT I NESVIKA 

Bekken som renner ut i Nesvika i Hardangerfjorden, heretter omtalt som «Nesvikabekken», ligger i 

Kvam kommune (figur 1). Nedbørfeltet til vassdraget er 1,6 km² (tabell 76), og har en gjennomsnittlig 

vannføring på 122 l/s (nevina.nve.no). Nedbørfeltet består i all hovedsak av skog, samt snaufjell i 

nordvest, og litt myrområder og dyrket mark. Det er ingen innsjøer i feltet.  

 

Den 7. september 2021 ble bekken kartlagt fra osen og opp til naturlig, absolutt vandringshinder etter 

ca. 150 m (figur 126). 

 

Det foreligger ikke informasjon om observasjoner av anadrom fisk i vassdraget. 

 

Tabell 76. Vassdragsbeskrivelse for kartlagte deler av Nesvikabekken. Feltareal og middelvannføring 

er hentet fra nevina.nve.no/. Se figur 129 for kart. 

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste punkt 

(moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Nesvikabekken 1,6 666 122 150 590 

 

 

Figur 126. Oversiktskart kartlagt strekning i Nesvikabekken, inklusive elektrofiskestasjoner og 

absolutte vandringshindre.  

 

 

 

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

HYDROLOGISKE INNGREP 

Det foreligger ikke informasjon om vannkraftverk eller vannuttak i elven. Hydrologisk status er derfor 

vurdert å være svært god. 

 

 

VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

Nederst er Nesvikabekken lagt i to rør under en vei (se kart i figur 129). Rørene er hevet slik at ved lav 

vannføring må anadrom fisk hoppe ca. 0,5 opp og inn i rørene for å kunne passere (figur 127A). Disse 

utgjør dermed et kunstig, temporært vandringshinder. Videre er oppvandring relativt uproblematisk, 

men allerede 150 m oppstrøms osen er det et naturlig, absolutt vandringshinder i form av et bratt berg 

(figur 127B).  

 

Den eneste bekkelukkingen i Nesvikabekken er rørene i segment 1. 

 

Figur 127. Vandringshindre og bekkelukkinger: A) To plastrør i segment 1 er hevet ca. 0,5 m over 

kulpen ved lav vannføring og utgjør et kunstig, temporært vandringshinder. B) Naturlig, absolutt 

vandringshinder øverst i segment 4.   

 

MORFOLOGISKE INNGREP 

Det er en del morfologiske inngrep på den korte, anadrome strekningen i Nesvikabekken (se kart i figur 

129). Foruten bekkelukkingen i segment 1 er det ingen inngrep i bunnen, men bankene er forbygd langs 

ca. en fjerdedel av anadrom lengde. Erosjonssikringene består imidlertid av større stein som tilbyr en 

del skjul for ungfisk (figur 128B). Kantvegetasjonen nær bekken er mangelfull langs mesteparten av 

strekningen, enten som følge av beiting eller at den har blitt manuelt fjernet (figur 128A og B). Foruten 

litt bebyggelse og dyrket mark i nedre del er det svært få inngrep i nedbørfeltet.  

 

Den mangelfulle kantvegetasjonen langs Nesvikabekken trekker den samlede morfologiske statusen 

ned, slik at den blir «svært dårlig» (tabell 77). 

 

A)  

 

B)   
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Figur 128. Morfologiske inngrep i Nesvikabekken: A) Mangelfull kantvegetasjon langs bekken i 

segment 2. B) I segment 3 er bankene forbygde med store steiner på nordlig side av bekken, og 

kantvegetasjonen mangler. 

 

 

Tabell 77. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Nesvikabekken i % av elvelengden, og samlet 

morfologisk status i henhold til vannforskriften (Veileder 01:2009). 

Elv 
Lengde 

(m) 

Utretting/ 

bekkelukking 
Bunnen Bankene 

Kant- 

vegetasjon 

Nedbør- 

feltet 

Morfol. 

status 

Nesvika-

bekken 
150 ≤ 10 ≤ 10 >20-50 > 60 ≤ 10 

Svært 

dårlig 

 

 

 

A) 

 

B) 
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Figur 129. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiskestasjoner og nummererte segmenter i 

Nesvikabekken. Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 78 for detaljer om hvert 

segment. 
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HABITATFORHOLD 

Nesvikabekken består hovedsakelig av stryk og har samlet sett en moderat habitatkvalitet (tabell 78; se 

kart i figur 129). Segment 1 er et strykparti med relativt god morfologisk variasjon. Substratet består av 

både blokk, stein og gytegrus slik at det er både gytemuligheter og gunstige oppvekstsvilkår for ungfisk 

(figur 130A). I likhet med resten av bekken er imidlertid kantvegetasjonen mangelfull og trekker ned 

habitatkvaliteten, slik at den blir moderat. Segment 2 består av et renneparti med naturlige banker, men 

bunnsubstratet mangler grus og har således ingen gytemuligheter (figur 130B). I segment 3 er det 

imidlertid grus i substratet (figur 130C), og i segment 4 er det større gytegrusflekker, hvilket i 

kombinasjon med mer kantvegetasjon trekker opp habitatkvaliteten til god i dette segmentet. 

Forbygningene langs bankene på nordlig side i segment 3 og 4 gir noe redusert morfologisk variasjon i 

strekket sammenlignet med naturlige banker.  

 

I bekken er det generelt bra med skjul for ungfisk i substratet, og moderate gytemuligheter i både 

segment 1 og 4. Lite kantvegetasjon fører dog til at det er lite skygge. 

A) 

 

B) 

 

 

 

 

Figur 130. Habitatforhold i Nesvikabekken: A) I 

segment 1 er det gytegrusflekker i substratet. B) 

Segment 2 er et renneparti av moderat kvalitet 

med naturlige banker, men substratet mangler 

grus og det er lite kantvegetasjon. C) Oppover i 

segment 3 består substratet av berg, blokk, stein 

og grus. Kantvegetasjonen er mangelfull. 

 

C) 

 

Tabell 78. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i 

Nesvikabekken. Segmentene er avmerket i figur 129. 

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

Nesvikabekken 1 Stryk 3 4 1 8 Moderat 113 

 2 Renne 4 2 1 7 Moderat 120 

 3 Stryk 3 3 1 7 Moderat 170 

 4 Stryk 3 4 2 9 God 187 

  Totalt  3,2 3,3 1,3 7,8 Moderat 590 
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UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført under gode forhold på én stasjon i Nesvikabekken, i segment 2/3 (se kart i figur 

129, og vedlegg 2). Se vedlegg 3 for koordinater og vannlokalitetskoder. Lengdefordeling for fangsten 

er presentert i figur 131.  

 

På stasjonen var det velegnet habitatkvalitet (jf. Veileder 02:2018). På 22 m² ble det fanget totalt 26 

ørret hvorav 21 årsyngel og 5 eldre individer. Estimert ørrettetthet på stasjonen var 275 fisk per 100 m², 

tilsvarende svært god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 6 til 18 

cm (figur 131).  

 

Det var svært lav vanndekning under elektrofisket og dette kan medføre en fortetning av fisken. Det kan 

være at dette har resultert i økt fangbarhet og at tetthetsestimatene muligens er noe overvurdert. 

Lengdefordelingen tilsier ikke at det er et høyt innslag av stasjonær ørret i bekken. Det foreligger ikke 

informasjon om tidligere elektrofiskeundersøkelser i Nesvikabekken, så vi kan ikke sammenligne data 

mot tidligere år. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 131. Lengdefordeling for ørret fanget på 

elektrofiskestasjonen i Nesvikabekken (se kart i 

figur 129). Elektrofisket ble utført 7. september 

2021. 

 

 

 
 

 

FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Den viktigste flaskehalsen for fiskeproduksjon i Nesvikabekken er bekkelukkingen i segment 1, siden 

den, spesielt ved lav vannføring, kan redusere andelen anadrom fisk som klarer å vandre opp og utnytte 

bekken.   

 

Videre er mangel på kantvegetasjon langs store deler av bekken også begrensende for 

ungfiskproduksjonen. Tett kantvegetasjon langs bekken gir økt morfologisk variasjon, skygge og skjul, 

samt økt næringstilgang for ungfisk (se kart i figur 129).  

 

I segment 2 og 3 er det få gytemuligheter, slik at mangel på gytegrus er en liten flaskehals i denne delen 

av bekken.  
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TILTAK 

For å forenkle oppvandring forbi bekkelukkingen på lav vannføring anbefales det at rørene senkes ca. 

0,5 m (tabell 79).  

 

Videre anbefales det å reetablere kantvegetasjonen der denne er glissen eller manglende (se kart i figur 

129). 

 

Fangsten under elektrofisket tilsier at det er tilstrekkelig med gytemuligheter på den korte, anadrome 

strekningen i Nesvikabekken, men utlegg av 5-10 m3 gytegrus i segment 2 og 3 kan sannsynligvis gi litt 

økt potensiale for ungfiskproduksjon. Grusen bør i så fall legges ut i områder med god vannfart- og 

dybde som ikke står i fare for å tørke ut i løpet av året. Dersom man legger grusen på diverse brekk, vil 

den fordeles jevnt utover segmentene ved høy vannføring.  

 

Tabell 79. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge i Nesvikabekken, med estimert kostnad, effekt 

på ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til vannforskriften (VF). Se figur 129 

for plassering av tiltak. Effekt på ungfisk gjelder for vassdraget som helhet. 

Nr. Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt 

ungfisk (%) 

Effekt 

VF 

1. 1 Senke rør 50-100 10-15 Nei 

2. 1-4 Reetablere kantvegetasjonen* 0* 5-10 Nei 

3. 2 og 3 Gytegrusutlegg 20-30 5-10 Nei 

*Høyere kostnader ved aktiv gjenplanting, eller dersom det må bygges gjerder. 
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19. BEKK FRA NESVATNET 

Bekken fra Nesvatnet, heretter omtalt som «Nesvatnetbekken», renner ut i Nisebergvågen i 

Hardangerfjorden og ligger i Kvam kommune (figur 1). Nedbørsfeltet til vassdraget er 0,6 km² (tabell 

80) og har en gjennomsnittlig vannføring på 31 l/s (nevina.nve.no). Nedbørsfeltet består for det meste 

av skog, samt litt myrområder i øst og dyrket mark rundt Nesvatnet (0,1 km², 20 moh.), som er den 

eneste innsjøen i feltet. 

 

Nesvatnetbekken ble den 7. september 2021 kartlagt fra osen og opp til Nesvatnet, en strekning på ca. 1 

km (figur 132). 

 

Det foreligger ikke informasjon om observasjoner av anadrom fisk i vassdraget. 

Tabell 80. Vassdragsbeskrivelse for kartlagte deler av Nesvatnetbekken. Feltareal og middelvannføring 

er hentet fra nevina.nve.no/. Se figur 135 og figur 136 for kart. 

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste punkt 

(moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Nesvatnetbekken 0,6 108 31 1030 2805 

 

Figur 132. Oversiktskart kartlagt strekning i Nesvatnetbekken, inklusive elektrofiskestasjoner og 

absolutte vandringshindre.  

http://nevina.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

HYDROLOGISKE INNGREP 

Det foreligger ikke informasjon om vannkraftverk eller vannuttak i elven. Hydrologisk status er derfor 

vurdert å være svært god. 

 

 

VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

I Nesvatnetbekken ble det registrert fire temporære vandringshindre opp til Nesvatnet, alle naturlige (se 

kart i figur 135 og figur 136). Det nederste temporære hinderet befinner seg i segment 3 og skyldes at 

en steinblokk ligger over elveløpet slik at det er krevende å passere på lav vannføring (figur 133B). 

Hinderet i segment 5 skyldes det samme. Hinderet nederst i segment 10 er ca. 1 m høyt og på lav 

vannføring er kulpen nedenfor kun 0,3 m dyp (figur 133C). Dermed kreves det gunstig vannføring for 

at anadrom fisk skal klare å forsere. Det øverste temporære vandringshinderet, i segment 11, er ca. 0,8 

m høyt og er dermed litt mindre krevende. 

 

Det er 3 bekkelukkinger i Nesvatnetbekken, alle kulverter (figur 133A og D; se kart i figur 135 og figur 

136). Samtlige bekkelukkinger har naturlig bunnsubstrat og uproblematisk passasje for anadrom fisk. 

Figur 133. Vandringshindre og bekkelukkinger: A) Kulverten helt nederst i segment 1 har 

uproblematisk passasje for anadrom fisk. B) I segment 3 utgjør en blokk på tvers av løpet et temporært 

vandringshinder C) Temporært vandringshinder nederst i segment 10 er krevende å passere uten 

gunstig vannføring. D) Steinkulverten under Nernesvegen i overgangen til segment 15 har grei passasje 

for fisk. 

A)  

 

B)   

 

C)  

 

D) 
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MORFOLOGISKE INNGREP 

Det er svært få morfologiske inngrep i nedre og midtre del av bekken, men fra segment 10 og opp til 

Nesvatnet øker de markant. De eneste inngrepene i bankene finner sted i segment 14 og 15 der løpet er 

kanalisert med forbygningene på begge sider (figur 134C). Forbygningene «låser» løpet og resulterer i 

et mer homogent strømbilde og lavere morfologisk variasjon. Forbygningene er laget av stein og tilbyr 

således også litt skjul for ungfisk. Kantvegetasjonen er glissen eller mangelfull i segment 1, samt 10-15 

(figur 134A-D; se kart i figur 135 og figur 136). Kantvegetasjonen holdes trolig nede av beite eller at 

den blir manuelt fjernet. Det er moderate inngrep i nedbørsfeltet, i form av infrastruktur og 

jordbruksareal. Inngrepene i nedbørsfeltet og i kantvegetasjonen trekker ned den samlede morfologiske 

statusen til Nesvatnetbekken, slik at den blir «moderat» (tabell 81). 

 

 

Figur 134. Morfologiske inngrep i Nesvatnetbekken: A) Glissen kantvegetasjon i segment 10. B) 

Manglende kantvegetasjon rundt steinbroen i segment 13. C) Kanalisert elveløp med forbygninger på 

begge sider, samt mangelfull kantvegetasjon i segment 14. D) Lite kantvegetasjon i segment 15. 

Tabell 81. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Nesvatnetbekken i % av elvelengden, og samlet 

morfologisk status i henhold til vannforskriften (Veileder 01:2009). 

Elv 
Lengde 

(m) 

Utretting/ 

bekkelukking 
Bunnen Bankene 

Kant- 

vegetasjon 

Nedbør- 

feltet 

Morfol. 

status 

Nesvatnet-

bekken 
1030 ≤ 10 ≤ 10 < 5-20 > 20-40 > 20-40 Moderat 

 

A) 

 

B) 

 

C)  

 

D)  
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Figur 135. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiskestasjoner, og nummererte segmenter i nedre del 

av Nesvatnetbekken. Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 82 for detaljer om hvert 

segment. 
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Figur 136. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiskestasjoner, og nummererte segmenter i øvre del av 

Nesvatnetbekken. Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 82 for detaljer om hvert 

segment. 
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HABITATFORHOLD 

Nesvatnetbekken har for det meste et naturlig bekkeløp med bra morfologisk variasjon, slik at bekken i 

sum har god habitatkvalitet (tabell 82; se kart i figur 135 og figur 136). Nedre og midtre del av bekken, 

opp til segment 11, består hovedsakelig av stryk- og renneparti om hverandre av god eller svært god 

habitatkvalitet. Det naturlige elveløpet tilbyr gjennomgående høy morfologisk variasjon og substratet 

tilbyr bra med skjul for ungfisk. Kantvegetasjonen er tett, hvilket tilbyr skjul, skygge og god 

næringstilgang (figur 137A-B). Foruten stryksegment 4 (fjellsubstrat), er det blokk, stein og grus samt 

noe mudder i hele strekket opp til segment 11. Det er større gytegrusflekker i segment 2 og 10, som 

sammen med gytearealet i segment 9, tilbyr moderate gytemuligheter. Gytearealet i segment 9 er av god 

kvalitet som følge av relativt gunstige dybde- og strømforhold, tett kantvegetasjon og lite finstoff i 

substratet (figur 137C). Vanndekningen opp til segment 10 er imidlertid begrenset slik at 

oppvekstsvilkårene ikke er ideelle, til tross for god eller svært god habitatkvalitet (figur 137A og B). 

Fra segment 11 flater bekken ut og går over i dypere renneparti. Det blir gjennomgående mindre 

kantvegetasjon. Segment 14 og 15 har dårlig habitatkvalitet som følge av lav morfologisk variasjon 

(kanalisert løp), mangelfull kantvegetasjon, samt bunnsubstrat bestående av stein og mudder (figur 

137D). Generelt er det få inngrep og bra med skjul for ungfisk, men liten middelvannføring og dermed 

liten vanndekning gjør at gyte- og oppvekstsvilkårene er relativt dårligere. De viktigste gyteområdene i 

bekken er gytearealet i segment 9, samt stryksegment 2 og 10. Ellers er det sporadiske muligheter i 

rennesegment 1, 11 og 12, samt stryksegment 3, 6 og 8. 

 

A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 

Figur 137. Habitatforhold i Nesvatnetbekken: A) Stryksegment 2 er av svært god habitatkvalitet, med 

gytemuligheter og bra med skjul for ungfisk. Vanndekningen er imidlertid liten. B) Rennesegment 5 har 

bra med skjul, men få gytemuligheter. Morfologisk variasjon er god og kantvegetasjonen tett. C) 

Gytearealet i segment 9 er av god kvalitet. D) Rennesegment 15 er av dårlig habitatkvalitet som følge 

av lav morfologisk variasjon, substrat uten grus og lite kantvegetasjon. 
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Tabell 82. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i 

Nesvatnetbekken. Segmentene er avmerket i figur 135 og figur 136. 

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

Nesvatnet- 1 Renne 4 4 2 10 God 33 

bekken 2 Stryk 4 4 4 12 Svært god 385 

 3 Stryk 4 3 4 11 Svært god 122 

 4 Stryk 4 1 4 9 God 67 

 5 Renne 4 3 4 11 Svært god 834 

 6 Stryk 4 3 4 11 Svært god 181 

 7 Renne 4 3 4 11 Svært god 79 

 8 Stryk 4 3 4 11 Svært god 48 

 9 Gyteareal 3 3 4 10 God 74 

 10 Stryk 4 4 2 10 God 63 

 11 Renne 4 4 2 10 God 234 

 12 Renne 4 4 3 11 Svært god 222 

 13 Renne 4 3 2 9 God 141 

 14 Renne 2 2 1 5 Dårlig 82 

 15 Renne 2 2 2 6 Dårlig 240 

  Totalt  3,7 3,2 3,3 10,2 God 2805 

 

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført under gode forhold på to stasjoner i Nesvatnetbekken. Stasjon 1 og 2 er plassert 

i hhv. segment 2 og (se kart i figur 135 og figur 136, og vedlegg 2). Se vedlegg 1 for vanntemperatur 

og ledningsevne under elektrofisket, og vedlegg 3 for koordinater og vannlokalitetskoder. 

Lengdefordeling for fangsten er presentert i figur 138.  

 

På stasjon 1 var det egnet habitatkvalitet (jf. Veileder 02:2018). På 30 m² ble det ikke fanget noen 

laksefisk (figur 138), og det ble heller ikke observert andre arter på stasjonen. Økologisk tilstand er 

derfor svært dårlig (jf. Veileder 02:2018).  

 

På stasjon 2 var habitatkvaliteten velegnet (jf. Veileder 02:2018). På 80 m² ble det fanget 8 ørret hvorav 

2 årsyngel og 6 eldre individer. Dette ga en estimert ørrettetthet på 19 fisk per 100 m², tilsvarende dårlig 

økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Ørreten hadde lengder fra 7 til 14 cm (figur 138).  

 

At det ikke ble fanget fisk på stasjon 1 (i segment 2) tilsier at det enten ikke er fisk, eller svært lave 

tettheter, i denne delen av bekken. Bekkens nedbørsfelt er lite (0,6 km²) og med en middelvannføring 

på 31 l/s kan muligens de lave tetthetene tilskrives at det er svært lav vanndekning i løpet av året, spesielt 

i nedre og midtre del (som har svært få dype partier). Ørretfangsten på stasjon 2 (i segment 11) vitner 

også om lave tettheter i øvre del, og lengdefordelingen tilsier at dette sannsynligvis er bekkørret og/eller 

ørret tilknyttet Nesvatnet.  
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Figur 138. Lengdefordeling for ørret på to elektrofiskestasjoner i Nesvatnetbekken (se kart i figur 135 

og figur 136). Elektrofisket ble utført 7. september 2021. 

 

FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Til tross for gjennomgående gode habitatforhold i Nesvatnetbekken anses den største begrensningen for 

anadrom fiskeproduksjon å være at bekken har et lite nedbørsfelt med lav middelvannføring (31 l/s). 

Dette resulterer i liten vanndekning og dårlige gyte- og oppvekstsvilkår for anadrom fisk. Det kan ikke 

utelukkes at anadrom fisk vandrer opp på høy vannføring, men sannsynligvis er fisken fanget på 

stasjonen i øvre del stasjonær ørret.  

 

I øvre del (segment 11-15) er det dypere renneparti og således bedre oppvekstsvilkår for ungfisk. I denne 

delen av bekken er det mangel på kantvegetasjon som er mest begrensende for fiskeproduksjonen. Tett 

kantvegetasjon langs bekken kan gi økt morfologisk variasjon, fungere som en buffersone, samt gi bedre 

skjul- og skyggeforhold som også kan begrense begroing av bunnsubstratet.  

 

Videre er lav morfologisk variasjon og homogene strømforhold i segment 14 og 15, som følge av 

kanaliseringen, en liten flaskehals for fiskeproduksjonen i dette strekket.  

 

Det anses å være tilstrekkelig med gytegrus i bekken, slik at dette ikke er en flaskehals for produksjonen.  

 

TILTAK 

Det er naturlige forhold, med lav vannføring, som er mest begrensende for produksjonen i bekken, og 

så ledes er det ikke tiltak man kan gjøre for å øke produksjonen betraktelig. I øvre del (segment 11-15) 

kan det imidlertid gjennomføres noen tiltak for å bedre forholdene for fisk.  

 

Det anbefales å reetablere kantvegetasjonen der denne er glissen eller manglende, hovedsakelig i 

segment 11-15 (tabell 83; se kart i figur 135 og figur 136).  

 

For å øke morfologisk variasjon, samt tilrettelegge for mer skjul og et mer variert strømmønster, kan 

man i segment 14 og 15 vurdere å legge steinbuner med ca. 5-10 m mellomrom. Se figur 139 for forslag 

til utforming.  
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Figur 139. Illustrasjonsbilde av foreslått steinbunetiltak.  

 

 

 

Tabell 83. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge i Nesvatnetbekken, med estimert kostnad, 

effekt på ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til vannforskriften (VF). Se figur 

135 og figur 136 for plassering av tiltak. Effekt på ungfisk gjelder for vassdraget som helhet. 

Nr. Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt 

ungfisk (%) 

Effekt 

VF 

1. 11-15 Reetablere kantvegetasjon* 0* 5-10 Nei 

2. 14 og 15 Etablere steinbuner 40-60 0-5 Nei 

*Høyere kostnader ved aktiv gjenplanting, eller dersom det må bygges gjerder. 
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20. FISKESETELVA 

Fiskesetelva (065.21Z) renner ut i Seimsfjorden, i Alver kommune (figur 1). Nedbørsfeltet til vassdraget 

er 11,4 km² (tabell 84), og har en gjennomsnittlig vannføring på 932 l/s (nevina.nve.no). Nedbørsfeltet 

består i all hovedsak av skog, samt noe snaufjell, dyrket mark og myrområder.  Det er fire innsjøer i 

feltet, Espelandsvatnet (0,02 km2), Trædalsvatnet (0,03 km2, 94 moh.), Langavatnet (0,04 km2, 95 moh.) 

og et mindre tjern mellom Trædalsvatnet og Langavatnet (NVE Atlas).  

 

Fiskesetelva ble kartlagt fra osen og opp til Langavatnet, en strekning på ca. 7 km ekskludert innsjøene. 

I myrområdet nedstrøms Trædalsvatnet har det blitt gjort en rekke inngrep og det opprinnelige løpet har 

blitt flyttet. Her er det et opprinnelig løp på ca. 430 m som nå er tørrlagt, hvilket har medført en 

arealreduksjon på 1728 m2. Vassdragsinformasjon for hhv. naturlig og dagens situasjon er presentert i 

tabell 84. 

Det er tre sidebekker i vassdraget, Kopperdalselva, bekken fra Midtleitet, og bekken fra Surdalen 

(heretter omtalt som «Surdalsbekken»). Ca. 2,9 km opp fra sjøen renner Kopperdalselva ned i 

Fiskesetelva. Kartlagt strekning i Kopperdalselva er ca. 2,3 km, men allerede etter ca. 1,6 km er det et 

kunstig, absolutt vandringshinder som forhindrer anadrom fisk å vandre videre. Vassdragsinformasjon 

for hhv. naturlig og dagens situasjon er presentert i tabell 84. 

Bekken fra Midtleitet og Surdalsbekken har absolutt vandringshinder etter hhv. ca. 310 og 180 m. Totalt 

kartlagt strekning i vassdraget er ca. 10,1 km (figur 140). 

 

Fiskesetelva er oppført i lakseregisteret med en sjøørretbestand som anses som hensynskrevende. 

Påvirkningsfaktorer for bestanden er fysiske inngrep, jordbrukstilsig og lakselus. Vassdraget er ikke 

åpnet for sportsfiske av laksefisk på grunn av manglende fangstrapportering 

(lakseregisteret.fylkesmannen.no), men det er aktivt fiske i innsjøene i øvre del av vassdraget, i det 

minste i Langavatnet. Det skal ha blitt satt ut gjedde i vannene for ca. 30 år siden, og disse tar 

tilsynelatende mye ørret (Arild Aase, pers.medd.). 

 

I forbindelse med kalkingsplan for Lindås kommune ble det gjennomført ungfiskundersøkelser ved 

utløpet av Fiskesetelva i 1995, og det var da gode tettheter av ørret (Kålås mfl. 1996). Det foreligger 

ikke nyere informasjon om fisketettheter i elven.  

Tabell 84. Vassdragsbeskrivelse for kartlagte deler av Fiskesetelva inklusive sidebekker. Feltareal og 

middelvannføring er hentet fra nevina.nve.no/. Se figur 146-figur 153 for kart. 

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste punkt 

(moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Fiskesetelva 

(hovedelv 

opprinnelig) 

11,4 427 932 7310* 25946* 

Fiskesetelva 

(hovedelv dagens 

situasjon) 

11,4 427 932 6980* 24218* 

 

Kopperdalselva 

(opprinnelig 

situasjon) 

2,6 427 236 2340 5457 

 

Kopperdalselva 

(dagens 

situasjon) 

2,6 427 236 1650 4044 

 
Bekk fra 

Midtleitet 

0,7** 326 64** 310 262 

 Surdalsbekken 1,1 326 100 180 273 

*Ekskludert innsjøer**Inngår ikke i elvenett hos nevina.nve.no, estimert nedbørfelt og 

middelvannføring. 

 

http://nevina.nve.no/
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
https://lakseregisteret.fylkesmannen.no/visElv.aspx?vassdrag=Fiskesetvassdraget%20(Fisksetelva)&id=065.21Z
http://nevina.nve.no/
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Figur 140. Oversiktskart kartlagt strekning i Fiskesetelva-vassdraget, inklusive elektrofiske- og 

bunndyrstasjoner og absolutte vandringshindre.  
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INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

HYDROLOGISKE INNGREP 

Det er ikke kraftverk i vassdraget, men Langavatnet utnyttes som drikkevann. Det foreligger ikke 

informasjon om hvor store mengder vann som tas ut, men trolig er det såpass små mengder at det ikke 

har noen betydning for fisk. Hydrologisk status i Fiskesetelva er derfor vurdert å være god. 

 

 

VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

 

Fiskesetelva 

 

I Fiskesetelva (hovedelven) ble det registrert 4 temporære vandringshindre (3 naturlige, ett kunstig) og 

ett kunstig, absolutt vandringshinder (se kart i figur 146-figur 150).  

 

De nederste temporære vandringshindrene befinner seg i segment 2 og består av grove, brattere parti 

som kan være noe krevende for anadrom fisk å passere på lav vannføring (figur 141A). Videre opp 

flater elven mer ut og oppvandring er uproblematisk frem til segment 11 hvor det er et nytt, lite 

temporært hinder. Det er et lite gjerde som går over i bekken i segment 25/26 som per i dag er greit å 

passere, men som kan ansamle drivved og bli problematisk dersom det ikke skjøttes regelmessig. I 

segment 27/28 er det en kulvert med betongplastret bunn og terskel. Plastringen gjør at det er ekstra 

krevende for oppvandrende fisk å hoppe over terskelen, slik at den utgjør et kunstig, temporært 

vandringshinder (figur 141C). Det kunstige absolutte vandringshinderet er et opprinnelig løp som per i 

dag er tørrlagt grunnet rekonstruering i myrområdet nedstrøms Trædalsvatnet (figur 141D). Anadrom 

fisk kan imidlertid vandre opp til Trædalsvatnet via andre løp. Inngrepet er videre omtalt under 

morfologiske inngrep. Ved utløpet av Trædalsvatnet er løpet såpass gjengrodd at det kan være noe 

utfordrende å vandre forbi ved lav vannføring, slik at dette anses også som et temporært hinder. Fra 

Trædalsvatnet og opp til Langavatnet er det greit for fisk å vandre. 

 

Det er 12 bekkelukkinger i hovedelven der samtlige er kulverter (figur 141B-C). Samtlige er 

uproblematisk å passere med unntak av kulverten i segment 27/28. På sikt kan kulverten nederst i 

segment 23 også være krevende å passere dersom metallgjerdet i front ansamler mye drivved, men per 

i dag er det grei passasje (figur 141B).  
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Figur 141. Vandringshindre og bekkelukkinger i Fiskesetelva: A) I segment 2 er det to naturlige 

temporære vandringshindre rett etter hverandre, og disse er litt krevende å forsere på lav vannføring. 

B) Kulverten nederst i segment 23 har et metallgjerde i front. C) Kulverten i segment 27/28 har 

betongplastret bunn og en terskel på midten, slik at den utgjør et kunstig, temporært vandringshinder.  

D) Tørrlagt, opprinnelig løp i myrområdet nedstrøms Trædalsvatnet. 

Kopperdalselva 

 

I Kopperdalselva er det ett naturlig, temporært vandringshinder og ett kunstig absolutt vandringshinder 

(se kart i figur 151-figur 152). I tillegg er det en kunstig terskel. 

 

Kopperdalselva har liten til moderat gradient opp til segment A11, hvor det blir brattere. Elven blir litt 

grov og bratt midt i segmentet, og dette partiet er krevende å passere på lav vannføring. Litt lengre opp 

i segmentet er det en gammel steindemning, ca. 1650 m opp i elven. Åpningen i demningen har blitt 

blokkert med en stor stein slik at anadrom fisk ikke klarer å vandre videre opp (figur 142A). Demningen 

utgjør derfor et menneskeskapt, absolutt vandringshinder. Det er ingen andre vandringshindre videre 

opp, og øverst i segment A13 deler elven seg i flere mindre løp som ikke har potensiale for 

fiskeproduksjon.  

 

Det er 9 bekkelukkinger i elven, hvorav 2 rør og 7 kulverter (se kart i figur 151-figur 152). Samtlige 

har grei passasje for fisk. 

 

 

 

A)  

 

B)   

 

C)  

 

D) 
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Bekk fra Midtleitet 

 

Det er ingen naturlige temporære vandringshindre i bekken fra Midtleitet, men røret i nedre del av 

bekken er langt (ca. 110 m) og kan så ledes være krevende for fisk å vandre forbi (figur 142B). Ca. 310 

m opp i bekken er det et naturlig, absolutt vandringshinder (figur 142C; se kart i figur 153).  

 

Det er én bekkelukking i bekken, røret nederst.  

 

Surdalsbekken 

 

I Surdalsbekken er det ingen bekkelukkinger, og ca. 180 m opp i bekken er det et naturlig, absolutt 

vandringshinder (figur 142D; se kart i figur 153).  

Figur 142. Vandringshindre og bekkelukkinger i sidebekkene til Fiskesetelva: A) Kunstig, absolutt 

vandringshinder i form av blokkert steindemning i segment A11 i Kopperdalselva. B) Kulvert som går 

over i rør nederst i bekken fra Midtleitet. C) Absolutt vandringshinder øverst i bekken fra Midtleitet. D) 

Absolutt vandringshinder øverst i Surdalsbekken. 

 

MORFOLOGISKE INNGREP 

Fiskesetelva 

 

Fiskesetelva (hovedløpet) har moderate morfologiske inngrep og det er utretting, forbygninger, og 

mangelfull kantvegetasjon som er mest utbredt (se kart i figur 146-figur 150). I midtre del av elven 

(segment 20-40) fremstår et samlet strekk på ca. 1,9 km utrettet, der mesteparten av dette har skjedd fra 

gammelt av (før 1966). Store deler av dette strekket har et kanalisert løp med forbygninger på begge 

A)  

 

B)   

 

C)  

 

D) 
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sider (figur 144A-C), og sannsynligvis er andelen forbygninger underrapportert på grunn av 

overhengende vegetasjon. I naturlig tilstand var elven sannsynligvis mer meandrerende enn den er i dag, 

slik at inngrepet har medført en reduksjon i tilgjengelig areal for anadrom fisk. I tillegg fører utretting 

til lavere morfologisk variasjon, mer homogen hydrologi, potensielt høy vannfart og fare for oppstuing 

av vann ved høy vannføring. Ellers er det sporadiske inngrep i bankene i form av erosjonssikringer.  

 

I myrområdet nedstrøms Trædalsvatnet har det blitt gjennomført omfattende inngrep over en lengre 

periode (ca. fra 1960-tallet; se kart i figur 149). Segment 44 er et utgravd løp som ble etablert allerede 

rundt 1960-tallet for å drenere vann vekk fra hovedløpet som går like sør for et industriområde (figur 

143 og figur 144D). I nyere tid har strekket blitt gravd ut ytterligere slik at vann ikke lenger renner i sitt 

naturlige løp. En steinvoll langs strekket er sannsynligvis sprengte/utgravde masser fra aktiviteten (figur 

144D).  Segment 46 er en dreneringsgrøft.  

 

Kantvegetasjonen er glissen eller mangelfull langs ca. 40 % av strekningen, hovedsakelig i midtre del 

av elven og i tilknytning til dyrket mark (figur 144A-D). Kantvegetasjonen har trolig blitt manuelt 

fjernet eller beitet ned. 

 

Nedbørfeltet er påvirket av beite- og dyrket mark, bebyggelse og infrastruktur, samt en del plantefelt.  

 

Alle inngrepsparameterne (foruten bunnen) er moderat slik at elven får en samlet moderat morfologisk 

status som er «moderat» (tabell 85). 

 

 

Tabell 85. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Fiskesetelva-vassdraget i % av elvelengden, og 

samlet morfologisk status i henhold til vannforskriften (Veileder 01:2009). 

Elv 
Lengde 

(m) 

Utretting/ 

bekkelukking 
Bunnen Bankene 

Kant- 

vegetasjon 

Nedbør- 

feltet 

Morfol. 

Status 

Fiskesetelva 

(hovedelv) 
6980 >10-40 ≤ 10 > 20-50 > 20-40 > 20-40 Moderat 

Kopperdalselva 2340 > 10-40 ≤ 10 > 20-50 > 40-60 > 10-20 Dårlig 

Bekk fra 

Midtleitet 
310 

>10-40 > 20-50 > 20-50 > 60 > 10-20 
Svært 

dårlig 

Surdalsbekken 
180 

0 0 0-5 > 10-20 > 60 
Svært 

dårlig 
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Figur 143. Myrområdet nedstrøms Trædalsvatnet, med utvikling av inngrep i elveløpets utforming. 

Plassering av nytt utgravd løp (segment 44) er indikert med rød strek. Bildet oppe og nede er fra hhv. 

1966 og 2020, hentet fra norgeibilder.no. 

 

https://norgeibilder.no/
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Figur 144. Morfologiske inngrep i Fiskesetelva: A) I segment 23 er løpet kanalisert med forbygninger 

på begge sider av løpet, og kantvegetasjonen fullstendig manglende. B) I segment 25 er deler av bankene 

forbygd med betong, og det er lite kantvegetasjon.  C) I segment 39 er løpet kanalisert og utrettet, og 

kantvegetasjonen mangler. D) Utgravd løp (segment 44) og steinvoll. 

 

 

Kopperdalselva 

 

I Kopperdalselva er det relativt store morfologiske inngrep (se kart i figur 151-figur 152). Nedre del av 

bekken (opp til Kapperdalsvegen) er utrettet, og ca. 40 % av bankene i elven er forbygd (figur 145A-

B).  

Forbygningene «låser» elveløpet og gir mindre variasjon og et mer homogent strømbilde. De fremstår 

gamle og er av stein, og tilbyr dermed litt skjul for ungfisk. Kantvegetasjonen er mangelfull langs ca. 

halvparten av elven (figur 145A-B). Det er relativt få inngrep i nedbørfeltet, kun litt dyrket mark og 

plantefelt. Inngrepene i kantvegetasjonen trekker ned den samlede morfologiske statusen i 

Kopperdalselva slik at den blir «dårlig» (tabell 85). 

 

 

Bekk fra Midtleitet 

 

Bekken fra Midtleitet er lagt i rør ca. 110 m nederst, og dette utgjør ca. 1/3 av bekken slik at det blir 

store inngrep i bunnen og bankene (se kart i figur 153). Kantvegetasjonen er mangelfull langs 

mesteparten av bekken (figur 145C). Nedbørfeltet har generelt få inngrep. Inngrepet i kantvegetasjonen 

bidrar til å trekke ned slik at bekken i sum får «svært dårlig» morfologisk status (tabell 85). 

 

A) 

 

B) 

 

C)  

 

D)  

 



 

Rådgivende Biologer AS 207 Rapport 3662 

 

 

 

Surdalsbekken 

 

Surdalsbekken har ingen forbygninger eller inngrep i bunnen (se kart i figur 153). Kantvegetasjon er 

litt glissen nederst (figur 145D), men ellers er kantvegetasjonen tett. Nedbørfeltet er sterkt preget av 

dyrket mark og plantefelt, og dette trekker ned den samlede morfologiske statusen i bekken, slik at den 

blir «svært dårlig» (tabell 85). 

 

 

Figur 145. Morfologiske inngrep i sidebekker av Fiskesetelva: A) Forbygde banker og mangelfull 

kantvegetasjon i segment A2 og A3 i Kopperdalselva. B) Forbygning og lite kantvegetasjon i segment 

A12.. C) Mangelfull kantvegetasjon i segment B3 i bekken fra Midtleitet. D) Lite kantvegetasjon nederst 

i Surdalsbekken. 
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Figur 146. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiske- og bunndyrstasjoner og nummererte segmenter 

i nedre del av Fiskesetelva. Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 86 for detaljer om 

hvert segment.



 

Rådgivende Biologer AS 209 Rapport 3662 

 

Figur 147. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiske- og bunndyrstasjoner og nummererte segmenter 

i nedre del av Fiskesetelva. Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 86 for detaljer om 

hvert segment i hovedelven. 
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Figur 148. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiske- og bunndyrstasjoner og nummererte segmenter 

i midtre del av Fiskesetelva. Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 86 for detaljer om 

hvert segment.
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Figur 149. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiske- og bunndyrstasjoner og nummererte segmenter 

i øvre del av Fiskesetelva, samt Surdalsbekken (C1-C3). Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. 

Se tabell 86 for detaljer om hvert segment i hovedelven.
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Figur 150. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiske- og bunndyrstasjoner og nummererte segmenter 

i øverste del av Fiskesetelva. Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 86 for detaljer 

om hvert segment. 
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Figur 151. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiske- og bunndyrstasjoner og nummererte segmenter 

i nedre del av Kopperdalselva. Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 87 for detaljer 

om hvert segment. 
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Figur 152. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiskestasjoner og nummererte segmenter i øvre del av 

Kopperdalselva. Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 87 for detaljer om hvert 

segment. 
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Figur 153. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiske- og bunndyrstasjoner og nummererte segmenter 

i bekken fra Midtleitet (B1-B3) og Surdalsbekken (C1-C3). Segmentenes habitatkvalitet er vist med 

farger.  Se tabell 87 for detaljer om hvert segment.
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HABITATFORHOLD 

Fiskesetelva 

 

Fiskesetelva består av stryk, gyteareal og rennesegment av varierende kvalitet, men i sum har elven en 

god habitatkvalitet (tabell 86; se kart i figur 146-figur 150). I nedre halvdel av elven (opp til segment 

32) sørger gradienten for at elven består av stryk og gyteareal, mens øvre halvdel hovedsakelig består 

av sakteflytende renneparti. Med unntak av segment 5-8 (moderat kvalitet) består nedre del (segment 1-

19) av stryk og gyteareal av god eller svært god habitatkvalitet (figur 154A). Elven har et naturlig 

elveløp med god morfologisk variasjon, tett kantvegetasjon og gode oppvekstsvilkår for ungfisk. Fra 

segment 20 er elven sterkt påvirket av inngrep (utretting, kanalisering, mangelfull kantvegetasjon) som 

reduserer morfologisk variasjon og skjul (figur 154C). Dette trekker ned habitatkvaliteten i strekket, 

men substratet består imidlertid av blokk, stein og grus som tilbyr relativt mye skjul og gytemuligheter. 

Fra segment 32 til 56 består elven av sakteflytende rennesegment (med unntak av gyteareal i segment 

38 og 47, og stryk i segment 39, 41-42, 54). Substratet tilbyr lite til moderat skjul i strekket og høy grad 

av begroing trekker ned. Strekk med tett kantvegetasjon gir imidlertid litt bedre skjulforhold. De 

utgravde løpene i segment 44 og 46 har hhv. dårlig og svært dårlig kvalitet grunnet svært lite variasjon, 

skjul og kantvegetasjon (figur 154D). Oppstrøms Trædalsvatnet er elven relativt naturlig og 

habitatkvaliteten for det meste god.  

 

Det er klart flest gytemuligheter nedstrøms Espelandsvatnet, på definerte gyteareal samt i flere av 

stryksegmentene (for eksempel. segment 3 og 18). Det viktigste gyteområdet er segment 17-22 (figur 

154B). Foruten gytearealet i segment 38 og 47, samt stryksegment 54, er det få gytemuligheter 

oppstrøms Espelandsvatnet. Generelt er det gode skjulmuligheter for ungfisk i substratet, men i enkelte 

strekk er det dårligere vilkår grunnet inngrep eller substrat uten blokk/stein.  
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A) 

 

B) 

 
  

C) 

 

D) 

 

Figur 154. Habitatforhold i Fiskesetelva: A) Stryksegment 1 har svært god habitatkvalitet med tett 

vegetasjon, bra morfologisk variasjon og substrat som tilbyr skjul og gytemuligheter. B) Gytearealet i 

segment 19 har svært god kvalitet. Det er gunstige dybde- og strømforhold, ikke mye finstoff, og tett 

kantvegetasjon. C) Stryksegment 29 har moderat kvalitet. Det er bra med skjul i substratet, men 

forbygninger og kantvegetasjonen trekker ned. D) Rennesegment 46 har svært dårlig kvalitet. Substratet 

består av finstoff, det er svært lite skjul, og ingen kantvegetasjon.  

 

Kopperdalselva 

 

Kopperdalselva består utelukkende av stryk og gyteareal av hovedsakelig god eller svært god kvalitet, 

slik at elven i sum får god habitatkvalitet (tabell 87; se kart i figur 151-figur 152). Nedre del av elven 

(segment A1-A6) består av stryk og gyteareal om hverandre som tilbyr rikelig med gytemuligheter 

(figur 155A). Lite kantvegetasjon i segment A1 og A5 trekker ned kvaliteten til moderat, men ellers er 

det god eller svært god kvalitet. Det er få skjulmuligheter på gytearealene, men i stryksegmentene er det 

mer blokk og stein slik at eldre ungfisk kan vandre til disse områdene for skjul. Øvre halvdel (segment 

A7-13) består utelukkende av stryk og det er generelt gunstige oppvekstsvilkår for fisk. Det er gode 

gytemuligheter i A7-A9, og generelt bra med skjul. Lite kantvegetasjon trekker ned kvaliteten til 

moderat i segment A10 og A12 (figur 155B). De viktigste områdene for fiskeproduksjon er nedre 

halvdel, men elven har potensiale for bra produksjon langs hele strekningen.  
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Bekk fra Midtleitet 

 

Bekken fra Midtleitet består utelukkende av stryk av hovedsakelig moderat kvalitet, slik at bekken i sum 

også har moderat kvalitet (tabell 87; se kart i figur 153). Bekken har moderat morfologisk variasjon 

oppstrøms røret og substratet tilbyr greit med skjul, men få gytemuligheter (figur 155C).  

 

Surdalsbekken 

 

Surdalsbekken har i sum god habitatkvalitet (tabell 87; se kart i figur 153). Det er et lite rennesegment 

med dårlig kvalitet nederst som følge av substrat bestående av finstoff og mangelfull kantvegetasjon, 

men videre opp er stryksegmentene av god kvalitet med bra morfologisk variasjon og tett 

kantvegetasjon. Det er gode skjulmuligheter, men begrenset med gytegrus med unntak av et lite område 

med gytegrus i overgangen til stryksegment C2 (figur 155D).  

 

 

 

A) 

 

B) 

 
  

C) 

 

D) 

 

Figur 155. Habitatforhold i sidebekkene: A) Gytearealet i segment A2 har god kvalitet med gunstig 

substrat, strøm- og dybdeforhold. B) Stryksegment A10 har moderat kvalitet grunnet litt lav morfologisk 

variasjon og manglende kantvegetasjon. C) Stryksegment B2 har moderat kvalitet. Det er greit med 

skjul i substratet, men lite kantvegetasjon. D) Stryksegment C2 har god kvalitet med bra morfologisk 

variasjon og tett vegetasjon. Det er litt gytegrus i overgangen til segmentet. 
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Tabell 86. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i 

Fiskesetelva. Segmentene er avmerket i figur 146-figur 150. 

Vassdragsdel Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori 

Areal 

(m2) 

Fiskesetelva 1 Stryk 4 3 4 11 Svært god 1612 

 2 Stryk 3 4 4 11 Svært god 560 

 3 Stryk 3 4 3 10 God 410 

 4 Stryk 3 4 4 11 Svært god 1217 

 5 Stryk 3 3 2 8 Moderat 380 

 6 Stryk 3 2 3 8 Moderat 419 

 7 Stryk 3 3 2 8 Moderat 620 

 8 Stryk 3 2 2 7 Moderat 267 

 9 Stryk 3 3 3 9 God 359 

 10 Stryk 4 3 4 11 Svært god 423 

 11 Stryk 4 2 4 10 God 343 

 12 Stryk 4 3 4 11 Svært god 806 

 13 Gyteareal 3 3 2 8 Moderat 148 

 14 Stryk 4 2 3 9 God 772 

 15 Stryk 4 2 3 9 God 503 

 16 Stryk 4 3 3 10 God 446 

 17 Gyteareal 3 3 3 9 God 208 

 18 Stryk 4 4 3 11 Svært god 327 

 19 Gyteareal 4 4 3 11 Svært god 353 

 20 Gyteareal 3 3 1 7 Moderat 615 

 21 Gyteareal 3 2 2 7 Moderat 243 

 22 Stryk 3 4 1 8 Moderat 275 

 23 Stryk 2 3 1 6 Dårlig 955 

 24 Stryk 2 3 2 7 Moderat 338 

 25 Stryk 3 3 1 7 Moderat 1143 

 26 Stryk 3 4 4 11 Svært god 94 

 27 Stryk 3 3 1 7 Moderat 289 

 28 Gyteareal 4 3 1 8 Moderat 62 

 29 Stryk 3 3 2 8 Moderat 290 

 30 Stryk 4 3 2 9 God 342 

 31 Stryk 3 3 1 7 Moderat 425 

 32 Renne 3 2 2 7 Moderat 203 

 33 Renne 3 2 3 8 Moderat 264 

 34 Renne 4 1 3 8 Moderat 484 

 35 Renne 4 3 4 11 Svært god 896 

 36 Renne 4 2 3 9 God 239 

 37 Renne 4 2 2 8 Moderat 646 

 38 Gyteareal 4 3 1 8 Moderat 140 

 39 Stryk 2 3 1 6 Dårlig 228 

 40 Renne 2 3 2 7 Moderat 583 

 41 Stryk 3 2 1 6 Dårlig 419 

 42 Stryk 4 3 3 10 God 353 

 43 Renne 4 1 2 7 Moderat 1269 
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 44 Renne 1 1 3 5 Dårlig 291 

 45 Renne 4 2 3 9 God 150 

 46 Renne 1 1 1 3 Svært dårlig 183 

 47 Gyteareal 3 3 1 7 Moderat 106 

 48 Renne 4 3 2 9 God 495 

 49 Renne 4 3 1 8 Moderat 112 

 50 Renne 4 2 1 7 Moderat 477 

 51 Renne 4 1 1 6 Dårlig 261 

 52 Renne 3 2 3 8 Moderat 466 

 53 Renne 3 1 4 8 Moderat 179 

 54 Stryk 4 4 4 12 Svært god 122 

 55 Renne 3 2 4 9 God 87 

 56 Renne 4 2 4 10 God 321 

  Totalt  3,4 2,7 2,6 8,6 God 24218 

 

Tabell 87. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i 

sidebekkene i Fiskesetelva-vassdraget. Segmentene er avmerket i figur 151-figur 153. 

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

Kopperdalselva A1 Stryk 2 4 1 7 Moderat 60 

 A2 Gyteareal 4 3 2 9 God 399 

 A3 Stryk 3 4 3 10 God 944 

 A4 Stryk 3 4 4 11 Svært god 412 

 A5 Gyteareal 3 2 2 7 Moderat 200 

 A6 Gyteareal 4 3 2 9 God 104 

 A7 Stryk 3 4 2 9 God 479 

 A8 Stryk 4 4 4 12 Svært god 467 

 A9 Stryk 4 4 1 9 God 600 

 A10 Stryk 3 3 2 8 Moderat 165 

 A11 Stryk 4 3 4 11 Svært god 535 

 A12 Stryk 3 3 1 7 Moderat 236 

 A13 Stryk 4 4 2 10 God 856 

  Totalt   3,5 3,7 2,5 9,7 God 5457 

Bekk fra Midtleitet B1 Stryk 2 3 1 6 Dårlig 91 

 B2 Stryk 3 3 1 7 Moderat 50 

 B3 Stryk 3 3 2 8 Moderat 96 

 B4 Stryk 4 2 2 8 Moderat 25 

  Totalt   2,7 2,9 1,5 7,1 Moderat 262 

Surdalsbekken C1 Renne 4 1 1 6 Dårlig 52 

 C2 Stryk 4 3 3 10 God 67 

 C3 Stryk 4 2 4 10 God 154 

  Totalt   4,0 2,1 3,2 9,2 God 273 
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BUNNDYR 

Det ble tatt to bunndyrsprøver i Fiskesetelva den 15. september 2021, og én i Kopperdalselva den 30. 

november 2021. Stasjon 1 og 2 var plassert i hhv. nedre og øvre del av Fiskesetelva (se kart i  figur 146 

og figur 150), og stasjon 3 i nedre del av Kopperdalselva (se kart i figur 151). Se vedlegg 4 for 

informasjon om dato, koordinater og vannlokalitetskode i vannmiljø for hver stasjon, og vedlegg 7 for 

arter/grupper på stasjonene og utregnede indekser.  

 

På stasjon 1 ble det i bunndyrprøven funnet 32 ulike arter/grupper. Blant disse var det fire arter/grupper 

døgnfluer, syv steinfluer, og åtte vårfluer. Fiskesetelva er kalkfattig og humøs (vann-nett.no). Ettersom 

elven er humøs kan humussyrer medføre høyere, naturlig surhet og derfor fastsettes ikke økologisk 

status basert på forsuringsindeks I, II, og RAMI-indeks. Disse er hhv. 1, 0,9 og 4,9 hvilket i klare elver 

ville tilsvart god/svært god økologisk tilstand med hensyn til forsuring (Veileder 02:2018). Det ble 

fanget 9 forsuringsfølsomme arter, blant annet den svært forsuringsfølsomme døgnfluen Baetis rhodani. 

ASPT-indeks for stasjonen ble beregnet til 6,0, hvilket tilsvarer moderat/god økologisk tilstand med 

hensyn på eutrofiering (Veileder 02:2018). 

 

På stasjon 2 ble det i bunndyrprøven funnet 17 ulike arter/grupper. Blant disse var det tre arter/grupper 

døgnfluer, to steinfluer, og to vårfluer. Forsuringsindeks I var 1, og RAMI-indeks var 3,6, hvilket i klare 

elver ville tilsvart god/svært god økologisk tilstand med hensyn til forsuring (Veileder 02:2018).  Det 

ble fanget 3 forsuringsfølsomme arter, blant annet den svært forsuringsfølsomme døgnfluen Baetis 

rhodani. ASPT-indeks for stasjonen ble beregnet til 4,9 hvilket tilsvarer dårlig økologisk tilstand med 

hensyn til eutrofiering (Veileder 02:2018). 

 

På stasjon 3 ble det i bunndyrprøven funnet 27 ulike arter/grupper. Blant disse var det ti arter/grupper 

steinfluer, seks vårfluer, og én døgnflue. Forsuringsindeks I og II, samt RAMI-indeks, var hhv. 1, 1,3 

og 5,3, hvilket i klare elver ville tilsvart god/svært god økologisk tilstand med hensyn til forsuring 

(Veileder 02:2018). Det ble fanget 4 forsuringsfølsomme arter, blant annet den svært 

forsuringsfølsomme døgnfluen Baetis rhodani. ASPT-indeks for stasjonen ble beregnet til 6,9 hvilket 

tilsvarer svært god økologisk tilstand med hensyn til eutrofiering (Veileder 02:2018). 

 

Bunndyrundersøkelsene i Fiskesetelva-vassdraget indikerer at forsuring ikke er et problem i vassdraget, 

og svært forsuringsfølsomme arter ble fanget på samtlige stasjoner. ASPT-indeksene tilsier at 

hovedelven er moderat påvirket av eutrofiering og organisk belastning. Kopperdalselva ser imidlertid 

ikke ut til å være påvirket.  

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført under gode forhold på 10 stasjoner i Fiskesetelva-vassdraget, den 15. september 

2021. Stasjon 1-6 er plassert i Fiskesetelva, stasjon 7-9 er plassert i Kopperdalselva, og stasjon 10 er 

plassert i Surdalsbekken (se kart i figur 146-figur 153; vedlegg 2). Se vedlegg 1 for vanntemperatur og 

ledningsevne under elektrofisket, og vedlegg 3 for koordinater og vannlokalitetskoder. Lengdefordeling 

for fangsten i Fiskesetelva er presentert i figur 156, og i figur 157 for sidebekkene. 

 

Fiskesetelva 

 

På stasjon 1, plassert på stryksegment 5, var det egnet habitatkvalitet (jf. Veileder 02:2018). På 104 m² 

ble det fanget totalt 21 ørret hvorav 11 årsyngel og 10 eldre individer. Estimert ørrettetthet på stasjonen 

var 43 fisk per 100 m², tilsvarende god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde 

lengder fra 7 til 19 cm (figur 156). Det ble ikke observert andre arter enn ørret på stasjonen. 

 

På stasjon 2, i segment 23, var habitatkvaliteten velegnet (jf. Veileder 02:2018). På 75 m² ble det fanget 

37 ørret hvorav 2 årsyngel og 35 eldre individer. Estimert fisketetthet på stasjonen var 84 fisk per 100 

https://vann-nett.no/portal/
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m², tilsvarende svært god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 6 til 

18 cm (figur 156). Liten andel årsyngel på stasjonen skyldes sannsynligvis at de vandrer opp fra 

gytearealene nedstrøms for å finne mer skjul. Det ble også fanget en eldre ørret på ca. 25 cm. Det ble 

ikke observert andre arter enn ørret på stasjonen. 

 

På stasjon 3, i stryksegment 27, var habitatkvaliteten egnet (jf. Veileder 02:2018). På 38 m² ble det 

fanget 40 ørret hvorav 16 årsyngel og 24 eldre individer. Estimert fisketetthet på stasjonen var 213 fisk 

per 100 m², tilsvarende svært god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder 

fra 6 til 20 cm (figur 156). Det ble ikke observert andre arter enn ørret på stasjonen. 

 

På stasjon 4, på gytearealet i segment 38, var habitatkvaliteten velegnet (jf. Veileder 02:2018). På 28 m² 

ble det fanget 77 ørret hvorav 56 årsyngel og 21 eldre individer. Estimert fisketetthet på stasjonen var 

625 fisk per 100 m², tilsvarende svært god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde 

lengder fra 4 til 17 cm (figur 156). Det ble ikke observert andre arter enn ørret på stasjonen. 

 

På stasjon 5, på segment 40 og 41, var habitatkvaliteten egnet (jf. Veileder 02:2018). På 45 m² ble det 

fanget 43 ørret hvorav 31 årsyngel og 12 eldre individer. Estimert fisketetthet på stasjonen var 217 fisk 

per 100 m², tilsvarende svært god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder 

fra 5 til 12 cm (figur 156). Det ble ikke observert andre arter enn ørret på stasjonen. 

 

På stasjon 6, i stryksegment 54, var habitatkvaliteten velegnet (jf. Veileder 02:2018). På 42 m² ble det 

fanget 11 ørret hvorav 7 årsyngel og 4 eldre individer. Estimert fisketetthet på stasjonen var 58 fisk per 

100 m², tilsvarende moderat økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 7 

til 17 cm (figur 156). Det ble også observert 1 liten ål på stasjonen. 

 

Gjennomsnittlig tetthet av årsyngel og eldre ørret i Fiskesetelva er hhv. 142 og 64 per 100 m², og samlet 

207 per 100 m². Ekskluderer man stasjon 4, med veldig høy ungfisktetthet i forhold til de andre, er 

samlet tetthet 123 fisk per 100 m². Generelt er det god fiskeproduksjon i hele elven, med unntak av 

nedstrøms Langavatnet (moderat). Lengdefordelingene tilsier at det er anadrom fisk i elven, og det ble 

observert en død sjøørret på ca. 30-40 cm i segment 9 under kartleggingen. 
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Figur 156. Lengdefordeling for ørret fanget på seks elektrofiskestasjoner i Fiskesetelva. Se kart i figur 

146-figur 150 for plasseringen av stasjonene. Elektrofisket ble utført 15. september 2021. 

 

 

Kopperdalselva 

 

På stasjon 7, på gytearealet i segment A2, var habitatkvaliteten velegnet (jf. Veileder 02:2018). På 53 

m² ble det fanget 38 ørret hvorav 15 årsyngel og 23 eldre individer. Estimert fisketetthet på stasjonen 

var 144 fisk per 100 m², tilsvarende svært god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret 

hadde lengder fra 5 til 14 cm (figur 157). Det ble ikke observert andre arter enn ørret på stasjonen. 

 

På stasjon 8, i stryksegment A3, var habitatkvaliteten velegnet (jf. Veileder 02:2018). På 50 m² ble det 

fanget 30 ørret hvorav 7 årsyngel og 23 eldre individer. Estimert fisketetthet på stasjonen var 112 fisk 

per 100 m², tilsvarende svært god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder 

fra 6 til 15 cm (figur 157). Det ble ikke observert andre arter enn ørret på stasjonen. 
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På stasjon 9, i stryksegment A12, var habitatkvaliteten velegnet (jf. Veileder 02:2018). På 46 m² ble det 

fanget 22 ørret hvorav 3 årsyngel og 19 eldre individer. Estimert fisketetthet på stasjonen var 85 fisk per 

100 m², tilsvarende svært god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 

6 til 14 cm (figur 157). Det ble ikke observert andre arter enn ørret på stasjonen. 

 

Det er svært gode fisketettheter i Kopperdalselva. Tetthetene er synkende oppover i elven, og på stasjon 

9 er det få årsyngel. Dette kan skyldes at det kun er moderate gytemuligheter i denne delen av elven, 

men sannsynligvis er tettheter og aldersfordeling også påvirket av det kunstige, absolutt 

vandringshinderet nedenfor som forhindrer anadrom fisk å vandre opp. 

 

 

Surdalsbekken 

 

På stasjon 10, i segment C1, var habitatkvaliteten egnet (jf. Veileder 02:2018). På 27 m² ble det fanget 

48 ørret hvorav 42 årsyngel og 6 eldre individer. Estimert fisketetthet på stasjonen var 423 fisk per 100 

m², tilsvarende svært god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 4 til 

12 cm (figur 157). Det ble ikke observert andre arter enn ørret på stasjonen. 

 

Den svært høye tettheten på stasjonen er overraskende med tanke på at det er rennesegment uten 

nevneverdig skjul og gytemuligheter, men en mulig forklaring kan være at fisken stammer fra det lille 

gytearealet øverst i segmentet. 

 

 

 

  
 

 

 

 

Figur 157. Lengdefordeling for ørret fanget på fire elektrofiskestasjoner i sidebekkene til Fiskesetelva. 

Se kart i figur 151-figur 153 for plasseringen av stasjonene. Elektrofisket ble utført 15. september 2021. 
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FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Fiskesetelva 

 

Den viktigste flaskehalsen i Fiskesetelva er utretting og kanalisering i midtre del (segment 20-33 og 36-

40). Inngrepene er begrensende for produksjonen ettersom de trolig har redusert tilgjengelig areal, og 

blant annet gir dårligere morfologisk variasjon og mer homogen hydrologi.  

 

Videre er inngrepene i myrområdet nedstrøms Trædalsvatnet også begrensende for produksjonen. Det 

utgravde løpet (segment 44) har gjort at det opprinnelige løpet ikke lenger får tilført vann og derfor har 

grodd igjen. Inngrepet har ført til redusert anadromt areal og strekning på hhv. 1728 m2 og 430 m.  

 

Betongplastring og terskel i forbindelse med kulverten i segment 27 er også en flaskehals ettersom det 

utgjør et kunstig, temporært vandringshinder. 

 

Glissen eller mangelfull kantvegetasjon er begrensende for fiskeproduksjonen på tilnærmet hele 

strekningen, men spesielt i oppstrøms segment 19 (se kart i figur 146-figur 150).   

 

Begroing av bunnsubstratet er et problem i sakteflytende områder av elven oppstrøms Espelandsvatnet, 

hovedsakelig i strekket 36-52. I de verste områdene kan begroingen utilgjengeliggjøre gytesubstrat for 

voksen fisk og skjulmuligheter i substratet for ungfisk.  Mangel på kantvegetasjon har trolig forverret 

situasjonen ettersom begroingen får rikelig med sollys, og at bufferen mot eventuell landbruksavrenning 

har blitt fjernet. Som regel er det mulig å vandre til tross for tett begroing, men ved utløpet av 

Trædalsvatnet er løpet såpass begrodd at det utgjør et temporært vandringshinder.  

 

Gjerdene over elven, hhv. i overgangen til segment 23 og 25/26, kan vanskeliggjøre oppvandring og 

generell konnektivitet dersom de ansamler mye drivved.   

 

Det ble ikke observert gjedde under elektrofisket, men dersom det er mye gjedde i innsjøene kan dette 

være en flaskehals for produksjonen i vassdraget. Gjedde spiser utvandrende smolt og ungfisk som 

utnytter innsjøene som oppvekstområde, og er gjeddebestanden stor kan predasjonen på ørret være 

betydelig. Det er dog vanskelig å si noe om omfanget av problemet uten ytterligere undersøkelser.  

 

Ellers anses det å være tilstrekkelig med gytemuligheter i elven, slik at dette ikke er en flaskehals for 

produksjonen. 

 

Kopperdalselva 

 

I Kopperdalselva er den største flaskehalsen det kunstige, absolutte vandringshinderet i segment A11 

som forhindrer anadrom fisk å utnytte de ca. 700 m øverst i elven. Demningen gjør også utvandring av 

smolt problematisk.  

 

Videre er utretting og kanalisering begrensende for produksjonen. Dette gjelder hovedsakelig nedre del 

(A1-A3), men også A5-A7, A10 og A12.  

 

Glissen eller manglende kantvegetasjon er utbredt i elven (se kart i figur 151-figur 152), og dette er en 

flaskehals.  

 

Det er rikelig med gytemuligheter i elven, slik at dette ikke er en begrensning.  

 

Bekk fra Midtleitet 

 

Den største flaskehalsen i bekken er det lange røret nederst. Rørets lengde kan utgjøre en hindring for 

oppvandrende gytefisk. Videre er mangelfull kantvegetasjon også begrensende. Det er bra med skjul i 

substratet, og tilstrekkelig med grus. 
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Surdalsbekken 

 

Det er svært få flaskehalser i bekken, men svært lite skjul i segment C1 er noe begrensende. 

TILTAK 

Fiskesetelva 

 

Det anbefales å rive forbygningene i segment 20-32 og 37-40 for å restaurere bankene og reetablere et 

naturlig, mer meandrerende elveløp (tabell 88). For å opprettholde erosjonssikring kan man ha 

heterogen steinsetting i bankene, kombinert med tett kantvegetasjon der røttene stabiliserer bankene.  I 

tillegg til å forbedre habitatforhold vil tiltaket kunne hjelpe på eventuell oppstuing av vann ved høy 

vannføring, der løpet har blitt snevret inn av forbygningene. I segment 37-40 kan litt av steinene fra 

forbygningene tilføres bunnsubstratet for å øke skjulmulighetene i strekket. Alternativet til å rive 

forbygningene, dog mindre effektivt, er å etablere skråstilte steinbuner med ca. 10 m mellom hver, der 

hvor strømmønsteret er homogent. Dette vil gi et mer dynamisk strømbilde, bedre variasjon og 

skjulvilkår (figur 158). 

 

I myrområdet bør det opprinnelige elveløpet restaureres ved å fjerne begroingen, samt sikre vanntilførsel 

ved å fylle igjen det utgravde løpet (segment 44) og eventuelt senke inngangen til det opprinnelige løpet 

noe. Videre kan det være behov for å legge ut nytt bunnsubstrat i det opprinnelige løpet, og da anbefales 

det å ha en kombinasjon av 30 % blokk, 40 % stein, og 30 % grus for å tilrettelegge for både skjul og 

gytemuligheter.  

 

For å forenkle oppvandring forbi kulverten i segment 27/28 anbefales det å fjerne betongplastring og 

terskelen. Et annet alternativ er å fjerne betongplastringen og grave ut en kulp med ca. 1 m dybde 

nedenfor terskelen som anadrom fisk kan utnytte for å forsere. En spalte i terskelen vil også være 

hensiktsmessig.  

 

Kantvegetasjonen bør reetableres der denne er glissen eller mangelfull, med hovedfokus oppstrøms 

segment 19. Tett kantvegetasjon gir blant annet økt morfologisk variasjon, bedre skjul- og 

skyggeforhold, og virker som en buffer mot eventuell avrenning. Tiltaket vil også kunne hjelpe på 

begroingen av bunnsubstrat i rennesegment i øvre halvdel. Ved utløpet av Trædalsvatnet kan det i tillegg 

være nødvendig å manuelt fjerne begroingen for å forenkle opp- og nedvandring.  

 

Gjerdene over elven bør ideelt sett fjernes for å forhindre ansamling av drivved og videre 

oppvandringsvansker.  

 

Det kan være hensiktsmessig å gjennomføre fiskeundersøkelser i innsjøene for å kartlegge forekomst av 

gjedde, og hvilken eventuell effekt det måtte ha på ørreten i hovedelven. 
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Figur 158. Skråstilte steinbuner (i grått) som alternativt tiltak i kanaliserte strekk, her fra segment 23.   

Kopperdalselva 

 

Det anbefales å rive demningen i segment A11 for å tilgjengeliggjøre A12 og A13 for anadrom fisk 

(tabell 88).  

 

Videre vil det være hensiktsmessig å rive forbygningene i segment A1-A3, A5-A7, A10 og A12 for å gi 

et mer naturlig elveløp. Litt av steinene fra forbygningene i segment A1-A3 og A5-A7 kan med fordel 

legges i bunnen for å øke skjulmulighetene her, men ikke så mye at det forringer mye av gytesubstratet. 

For å opprettholde erosjonssikring gjelder samme tiltak som for Fiskesetelva. 

 

Kantvegetasjonen bør reetableres der denne er glissen eller mangelfull, med hovedfokus på A1-A3, A5-

A6, A9-A10, A12-A13. 

 

Bekken fra Midtleitet 

 

Det er begrenset med potensiale for fiskeproduksjon i bekken, men det kan være hensiktsmessig å fjerne 

det lange røret for å forenkle oppvandring (tabell 88). 

 

Det anbefales å reetablere kantvegetasjonen mot nord (se kart i figur 153). 

 

Surdalsbekken 

 

Steinutlegg i klynger (D=20-30 cm) eller utlegg av døde trær i segment C1 vil være hensiktsmessig for 

å øke skjulmulighetene i segmentet (tabell 88). 
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Tabell 88. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge i Fiskesetelva og tilhørende sidebekker, med 

estimert kostnad, effekt på ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til 

vannforskriften (VF). Se figur 146-figur 153 for plassering av tiltak. Effekt på ungfisk gjelder for 

vassdraget som helhet. 

Nr. Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt 

ungfisk (%) 

Effekt 

VF 

1. 20-32, 37-40 
Rive forbygninger, restaurere 

elveløp 
400-600 10-15 Nei 

2. 

Hele hovedløpet der 

det er glissent eller 

manglende, A1-A10, 

A12-A13, B1-B3 

Reetablere kantvegetasjon** 0** 5-10 Nei 

3. 44 og opprinnelig løp 
Restaurere opprinnelig løp og 

fylle igjen segment 44 
250-400 3-7 Nei 

4. A11 
Fjerne kunstig absolutt 

vandringshinder 
50-100 2-5 Nei 

5. 20-23, 25-26 Etablere steinbuner* 40-60* 2-5* Nei 

6. 27/28 

Fjerne betongplastring og 

rive/utbedre terskel under 

kulvert 

20-50 2-5 Nei 

7. 
A1-A3, A5-A7, A10, 

A12 

Rive forbygninger, restaurere 

elveløp 
100-200 2-5 Nei 

8. Innsjøer Kartlegge gjeddeforekomst Usikker Usikker Nei 

9. 23, 25/26 Fjerne gjerder over elven 0 0-2 Nei 

10. C1 Utlegg av stein eller døde trær 2-10 0-2 Nei 

11.  B1 Åpne opp bekken/fjerne rør 20-50 0-2 Nei 

* Dersom forbygninger ikke rives. **Høyere kostnader ved aktiv gjenplanting, eller dersom det må 

bygges gjerder.  
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21. STORELVA (NATÅS) 

Storelva (Natås) renner ut i Vabuvågen i Fensfjorden, i Alver kommune (figur 1). Nedbørsfeltet til 

vassdraget er 12,0 km² (tabell 89), og har en gjennomsnittlig vannføring på 894 l/s (nevina.nve.no). 

Nedbørsfeltet består i all hovedsak av skog, men også spredte områder med snaufjell og myr, samt 

dyrket mark. Det er én innsjø i feltet, Tjørnane (0,01 km², 36 moh.), i nærheten av Krokelva. 

 

Storelva (hovedelven) ble kartlagt den 16. september 2021 til der det ikke lenger er potensiale for 

anadrom fiskeproduksjon, ca. 9,6 km opp fra osen, ved Nævdal. Kartlagt strekning i Krokelva, 

Mykingbekken, Olderdalselva, bekk fra Børshøyen og Smørdalselva er hhv. 2,9 km, 1,4 km, 0,9 km, 

0,36 km, og 0,41 km. Den totale kartlagte strekningen i vassdraget er 15,6 km (figur 159). I Krokelva 

er det et menneskeskapt, absolutt vandringshinder ca. 2,2 km opp fra hovedelven, som forhindrer 

anadrom fisk fra å utnytte de øverste ca. 780 m av elven. Se tabell 89 for vassdragsbeskrivelse i dagens- 

og opprinnelig situasjon. 

 

Det har blitt etablert en laksetrapp («Gløppå») i segment 27/28 i hovedelven for å forenkle oppvandring 

for anadrom fisk. 

 

Storelva står ikke oppført med bestand av hverken sjøørret eller laks i lakseregisteret, men det foregår 

sportsfiske i elven (åpent i perioden 15.06-15.09; lakseregisteret.fylkesmannen.no). Det foreligger 

fangststatistikk fra og med 1998, og i gjennomsnitt har det blitt fanget 61 sjøørret hvert år, med en 

snittvekt på 1 kg (ssb.no). Totalt har det blitt fanget 7 laks, hvorav tre smålaks og fire mellomlaks. Første 

registrerte laks i fangststatistikken var i 2016. I 2017 og 2018 ble det ikke fanget laks, men i 2019 ble 

det fanget to stykk og i 2020 fire stykk.  Fangst av laks bekreftes av lederen i elveeierlaget (Rune Natås, 

pers.medd.), men det er sjøørret som klart dominerer i vassdraget. Det har i tillegg blitt fanget tre 

regnbueørreter i elven, samtlige i 2020 (ssb.no). 

Tabell 89. Vassdragsbeskrivelse for kartlagte deler av Storelva inklusive sidebekker. Feltareal og 

middelvannføring er hentet fra nevina.nve.no/. Se figur 167-figur 179 for kart. 

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste punkt 

(moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Storelva  12,0 388 894 9590* 78923* 

Krokelva 

(dagens 

situasjon) 

2,2 365 161 2150 6454 

Krokelva 

(opprinnelig 

situasjon) 

2,2 365 161 2930 8062 

Mykingbekken 1,0 172 70 1400 2952 

Olderdalselva 1,0 388 85 910 1601 

Bekk fra 

Børshøyen 
0,2 188 14 360 366 

Smørdalselva 1,6 387 139 410 1773 

*Gjelder hovedelven 

 

http://nevina.nve.no/
https://lakseregisteret.fylkesmannen.no/visElv.aspx?vassdrag=Storelva%20(Nat%c3%a5s)&id=065.4Z
https://www.ssb.no/statbank/table/08991/tableViewLayout1/
https://www.ssb.no/statbank/table/08991/tableViewLayout1/
http://nevina.nve.no/
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Figur 159. Oversiktskart kartlagt strekning i Storelva-vassdraget, inklusive elektrofiske- og 

bunndyrstasjoner og absolutte vandringshindre.  
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INNGREP OG PÅVIRKNINGER  

HYDROLOGISKE INNGREP 

Det foreligger ikke informasjon om kraftverk eller vannuttak i elven, slik at hydrologisk status er vurdert 

å være svært god.  

 

 

VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

 

Storelva 

 

I Storelva ble det registrert 23 temporære vandringshindre (22 naturlige, ett kunstig) på den ca. 9,6 km 

lange strekningen opp til anadrom slutt i segment 91 (se kart i figur 167-figur 173). Lange strekk i 

Storelva har liten gradient og enkel oppvandring, men enkelte steder er det temporære vandringshindre 

som vanskeliggjør oppvandring på lav vannføring. Fra segment 15 til 29 er oppvandring relativt 

krevende, med seks naturlige temporære hindre på strekningen (se kart i figur 167 og figur 168). I 

segment 23 deler elven seg i to. Det vestlige løpet har et temporært vandringshinder øverst (figur 160A), 

etterfulgt av en kunstig steinterskel. Terskelen har sannsynligvis blitt etablert for å lede mer vann mot 

det østlige løpet, hvor det er ytterligere to temporære vandringshindre. I segment 25 er løpet delvis 

blokkert av store steiner og gjør passasje vanskelig når det er lite vann. 

  

I segment 28 har det blitt etablert en fisketrapp for å forenkle oppvandring for anadrom fisk (figur 

160B). Det er ett naturlig, temporært vandringshinder i segment 36, og to i segment 43. I segment 51 er 

oppvandring svært krevende, med tre temporære vandringshindre tett etter hverandre (figur 160B). Med 

unntak av en terskel som utgjør et temporært hinder i segment 63, er oppvandring uproblematisk frem 

til segment 79, da gradienten i strekket er slak. Et bratt bergparti i segment 79 utgjør et svært krevende, 

temporært vandringshinder som sannsynligvis ikke er passerbart for mindre fisk (figur 160C). Ved 

høyere vannføring kan muligens større anadrom fisk utnytte små «platå» opp gjennom berget. Videre 

oppover øker gradienten, hvilket medfører to nye temporære vandringshindre i hhv. segment 81 og 82. 

I segment 89 utgjør en kulvert en kunstig, temporært vandringshinder. Forbygninger har snevret inn 

løpet, som i tillegg er delvis blokkert av større stein. Øverst, i segment 90 og 91, blir elven brattere 

hvilket resulterer i 5 temporære vandringshindre før løpet blir for lite for anadrom fiskeproduksjon 

(figur 160D).  

 

Det ble totalt registrert tre kunstige steinterskler i Storelva. Disse anses ikke å begrense konnektivitet 

innad i elven eller passasje for anadrom fisk. 
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Figur 160. Vandringshindre i Storelva: A) Naturlig temporært vandringshinder øverst i det vestlige 

løpet, i segment 23. B) I segment 51 er det et bratt parti med flere temporære vandringshindre etter 

hverandre. C) Relativt bratt bergparti i segment 79 er svært krevende og utgjør et temporært 

vandringshinder. D) Øverst i segment 91 er det naturlig slutt på anadrom strekning. 

 

 

Det ble registrert 8 bekkelukkinger i Storelva (figur 161A-D; se kart i figur 167-figur 173). Foruten 

kulverten øverst i segment 89 hadde resten av bekkelukkingene uproblematisk passasje for fisk. 
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B) 

 

C) 

 

D) 
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Figur 161. Bekkelukkinger i Storelva: A) Kulverten i segment 6 har grei passasje for anadrom fisk. B) 

Kulvert like nedstrøms elektrofiskestasjon 6, i segment 55. C) Steinkulvert i overgangen til segment 70. 

D) Rør i segment 79 er litt forhøyet, men kulp like nedstrøms gjør at passasjen er grei.  

 

Krokelva 

 

I Krokelva er det fire temporære vandringshindre, alle naturlige (se kart i figur 174-figur 175). Disse 

er noe krevende å passere på lav vannføring. I tillegg ble det registrert et menneskeskapt, absolutt 

vandringshinder nederst i segment A24, som forhindrer anadrom fisk å utnytte de øverste 780 m av 

Krokelva (figur 162A). Hinderet består av en mur som blokkerer elveløpet. Vannet sildrer gjennom 

steinmuren, men det er ikke mulig for anadrom fisk å vandre forbi. Videre er det ingen temporære 

vandringshindre før absolutt vandringshinder i form av en bratt foss, øverst i segment A29.  

 

Det er 5 bekkelukkinger, samtlige har grei passasje for anadrom fisk (figur 163A-B).  

 

 

Mykingbekken 

 

I Mykingbekken er det to temporære vandringshindre, ett naturlig og et kunstig (se kart i figur 176). 

Det naturlige hinderet befinner seg i nederst i segment B5 og skyldes en del blokkstein som dekker løpet 

og er vanskelig å passere på lav vannføring. I segment B8 og B9 flater bekken ut og kantvegetasjonen 

er fraværende. Løpet er tett begrodd med gress og i perioder med lite vann anses dette å være svært 

krevende å passere (figur 162B). I sakteflytende elvedeler kan det naturlig være en del begroing, men 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 



 

Rådgivende Biologer AS 234 Rapport 3662 

graden av begroing i strekket er sannsynligvis et resultat av avrenning og fjerning av kantvegetasjon, 

slik at hinderet anses som menneskeskapt. Øverst i segment B9, ca. 1,4 km oppstrøms Storelva, blir 

Mykingbekken så liten at den ikke lenger har potensiale for anadrom fiskeproduksjon. 

 

Det er kun én bekkelukking i Mykingbekken, en steinkulvert i segment B2 med naturlig bunnsubstrat 

og uproblematisk passasje for fisk (figur 163C). 

 

Olderdalselva 

 

I Olderdalselva ble det registrert tre temporære vandringshindre, hvorav to naturlige og ett kunstig (se 

kart i figur 177). Det første hinderet befinner seg i segment C4 og skyldes at løpet er delvis tettet igjen 

av drivved. I overgangen til segment C10 går det et rør som er forhøyet (figur 163D). I tillegg går røret 

tørt i perioder med lite vann, og dette kan delvis skyldes at vann sildrer gjennom sprekker i røret. Røret 

anses derfor å være et kunstig, temporært vandringshinder. I segment C13 deler løpet seg i et løp mot 

sør og et mot vest. Det sørlige løpet har et temporært vandringshinder tett etterfulgt av et absolutt (figur 

162C). I det sørlige løpet blir bekken for liten allerede etter ca. 20 m. Det er to bekkelukkinger i bekken, 

begge rør. Røret i segment C8 er uproblematisk. 

 

Bekk fra Børshøyen 

 

Det er tre naturlige, temporære vandringshindre i bekken fra Børshøyen (se kart i figur 178). Alle 

befinner seg i segment D3, der gradienten øker noe. Øverst i segment D4 er det et bratt bergparti som 

utgjør et absolutt vandringshinder. Det er én bekkelukking i bekken, en kulvert i segment D1. 

 

Smørdalselva 

 

Smørdalselva har krevende oppvandring. Segment E1 og nedre del av E2 har relativt slak gradient, men 

deretter øker gradienten og med det andelen temporære vandringshindre (se kart i figur 179). Før 

anadrom slutt i form av en bratt foss (figur 162D), ca. 410 m oppstrøms Storelva, er det 6 temporære 

vandringshindre som er krevende å passere på lav vannføring.  Det er ingen bekkelukkinger i elven. 
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A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 

Figur 162. Vandringshindre i sideelvene av Storelva: A) Kunstig, absolutt vandringshinder i segment 

A24 i Krokelva. B) Kunstig, temporært vandringshinder i segment B9 i Mykingbekken grunnet tett 

begroing. C) Absolutt vandringshinder i det sørlige løpet, i segment C13 i Olderdalselva. D) Absolutt 

vandringshinder øverst i Smørdalselva. 
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A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 

Figur 163. Bekkelukkinger i sideelvene av Storelva: A) Kulverten i overgangen til segment A21 i 

Krokelva. B) Røret mellom segment A26 og A27 i Krokelva har grei passasje. C) Kulverten i segment 

B2 i Mykingbekken.  D) Røret i overgangen til segment C10 i Olderdalselva utgjør et kunstig, temporært 

vandringshinder. 

 

 

 

MORFOLOGISKE INNGREP 

Storelva 

 

Storelva fremstår i all hovedsak naturlig og det er generelt svært få morfologiske inngrep (se kart i figur 

167-figur 173). Det er i nedre og øvre del inngrepene befinner seg. Korte parti av Storelva, i hhv. 

segment 72 og 88-89, har blitt utrettet (figur 164A-B; figur 165D), hvilket har ført til en reduksjon i 

lengde og areal. Segment 72 er et gyteareal, så her er muligens gytepotensialet lokalt litt redusert som 

følge av inngrepet. Ellers fremstår løpet naturlig og intakt.  
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A) 

 

B) 

 
 

C) 

 

 

D) 

 
Figur 164. Eksempler på områder med utretting i Storelva og Krokelva, indikert med rødt omriss. A 

(1967) og B (2020): I segment 72 i Storelva fremstår løpet utrettet i et strekk på ca. 20 m. C (1967) og 

D (2020): I segment A20 i Krokelva var løpet meandrerende i 1967, men har blitt utrettet i nyere tid. 

 

Kun 2 % av bankene er forbygde, og det er tilnærmet ingen inngrep i bunnen med unntak av 

bekkelukkinger og etablert fisketrapp (figur 165B). Kantvegetasjonen er stedvis glissen eller mangelfull 

opp til segment 27 (figur 165A), samt i øvre del (segment 69-92; figur 165C-D), men utenom det er 

kantvegetasjonen intakt langs mesteparten av elven. I enkelte områder der myr dominerer kan det være 

lite kantvegetasjon, men dette er naturlig og registreres ikke som et morfologisk inngrep. Nedbørsfeltet 

til Storelva er påvirket av noe dyrket mark og bebyggelse, samt spredte, små og ett større plantefelt, litt 

vest for Nævdal. Inngrepene i feltet trekker ned slik at den samlede morfologiske statusen i Storelva blir 

«moderat» (tabell 90). 
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Figur 165. Morfologiske inngrep i Storelva: A) Manglende kantvegetasjon mot vest i segment 1. B) 

Etablert fisketrapp i segment 28. C) I segment 70 har kantvegetasjonen blitt fjernet på nordlig side av 

elven. D) Segment 88 (oppe til venstre på bildet) er utrettet og kantvegetasjonen mangler. 

 

Tabell 90. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Storelva-vassdraget i % av elvelengden, og samlet 

morfologisk status i henhold til vannforskriften (Veileder 01:2009). 

Elv 

Lengde 

(m) 

Utretting/ 

bekkelukk

ing 

Bunnen Bankene 

Kant- 

vegetasjon 

Nedbør- 

feltet 

Morfol. 

status 

Storelva 

(hovedelv) 
9590 ≤ 10 0 ≤ 10 > 10-20 > 20-40 Moderat 

Krokelva 2930 >10-40 ≤ 10 <5-20 > 20-40 > 20-40 Moderat 

Mykingbekken 1400 >10-40 0 0-5 > 20-40 > 20-40 Moderat 

Olderdalselva 910 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 > 10-20 > 10-20 God 

Bekk fra 

Børshøyen 
360 ≤ 10 ≤ 10 0-5 ≤ 10 >40-60 Dårlig 

Smørdalselva 410 0 0 0-5 ≤ 10 >40-60 Dårlig 

 

 

A)  

 

B) 

 

C)  

 

 D) 
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Krokelva 

 

Krokelva har moderate morfologiske inngrep, og samtlige befinner seg i øvre halvdel av elven (se kart 

i figur 174-figur 175). Elveløpet har blitt utrettet i segment A20-A21 (figur 166A), og i segment A26-

A29. Utrettingen i segment A21 har redusert anadrom lengde med ca. 60 m og har skjedd etter 1967 (se 

figur 164C-D), mens øvrige utrettinger har skjedd før. Bankene er forbygde i segment A17, A20-A21, 

samt A26-A29, men utenom det er det få inngrep i både bankene og bunnen. Kantvegetasjonen er glissen 

eller mangelfull, enten som følge av beite eller at den har blitt manuelt fjernet, langs mesteparten av 

elven fra segment A15 til A29 med unntak av A22-A25. Nedbørsfeltet til Krokelva er påvirket av en del 

jordbruksareal og bebyggelse. Utrettingene, inngrepene i kantvegetasjonen og nedbørsfeltet, sørger for 

at Krokelva i sum får en moderat morfologisk status (tabell 90). 

 

Mykingbekken 

 

Segment B1-B7 i Mykingbekken er fri for morfologiske inngrep, med unntak av én kulvert (se kart i 

figur 176). I segment B8 og B9 fremstår imidlertid løpet utrettet, men dette har i så fall skjedd fra 

gammelt av (før 1967). Det er ingen synlige forbygninger i bankene, men kantvegetasjonen har blitt 

fjernet (figur 166B). Det er tett begroing av bunnsubstratet i strekket, og dette har sannsynligvis blitt 

forsterket av den mangelfulle kantvegetasjonen. Nedbørsfeltet er noe påvirket av jordbruksareal og 

mindre plantefelt. Inngrepene i segment B8 og B9, og i feltet, trekker ned den samlede morfologiske 

statusen i Mykingbekken, slik at den blir «moderat» (tabell 90). 

 

Olderdalselva 

 

De eneste morfologiske inngrepene i Olderdalselva befinner seg øverst (segment C8-C13; se kart i figur 

177). Elveløpet har blitt utrettet i segment C10-C13, men ellers fremstår elveløpet naturlig. Strekket har 

også forbygde banker og mangelfull kantvegetasjon (figur 166C). Nedbørsfeltet har litt inngrep i form 

av dyrket mark. I sum er det få morfologiske inngrep i elven slik at den i sum har «god» morfologisk 

status (tabell 90). 

 

Bekk fra Børshøyen 

 

Med unntak av én bekkelukking er det ingen morfologiske inngrep i hverken bunnen, bankene, eller 

kantvegetasjonen i bekken fra Børshøyen (se kart i figur 178). Feltet er derimot relativt sterkt påvirket 

av jordbruksareal og plantefelt, hvilket trekker ned den samlede morfologiske statusen i bekken slik at 

den blir «dårlig» (tabell 90). 

 

Smørdalselva 

 

Med unntak av et kort strekk med mangelfull kantvegetasjon i segment E1 og litt forbygde banker i E2 

(figur 166D), er det ingen inngrep i bunnen, bankene, eller kantvegetasjonen i elven (se kart i figur 

179). Nedbørsfeltet er imidlertid relativt sterkt påvirket av plantefelt. Inngrepene i feltet resulterer i at 

elven i sum får «dårlig» morfologisk status (tabell 90). 
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Figur 166. Morfologiske inngrep i sidebekkene: A) I segment A21 i Krokelva har elven blitt utrettet og 

kantvegetasjonen mangler. Det er mye begroing av bunnsubstratet. B) I segment B8 har løpet blitt 

utrettet og kantvegetasjonen fjernet. C) I segment C11-C12 i Olderdalselva har løpet blitt utrettet. 

Bankene er forbygde mot nord og kantvegetasjonen mangelfull. D) Erosjonssikring av bankene mot øst, 

øverst i segment E2 i Smørdalselva. 
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Figur 167. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiske- og bunndyrstasjoner og nummererte segmenter 

i nederste del av Storelva. Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 91 for detaljer om 

hvert segment.
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Figur 168. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiskestasjoner og nummererte segmenter i nedre del av 

Storelva. Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 91 for detaljer om hvert segment i 

hovedelven. Se figur 174-figur 175 for kart over Krokelva (A). 
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Figur 169. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiske- og bunndyrstasjoner og nummererte segmenter 

i nedre del av Storelva. Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 91 for detaljer om hvert 

segment.
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Figur 170. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiskestasjoner og nummererte segmenter i midtre del 

av Storelva. Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 91 for detaljer om hvert segment 

i hovedelven.
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Figur 171. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiske- og bunndyrstasjoner og nummererte segmenter 

i øvre del av Storelva. Se kart over Olderdalselva (C), bekk fra Børshøyen (D), og Smørdalselva (E) i 

hhv. figur 177, figur 178, og figur 179. Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 91 for 

detaljer om hvert segment i Storelva, og tabell 93 for sidebekkene. 
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Figur 172. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiske- og bunndyrstasjoner og nummererte segmenter 

i øvre del av Storelva. Se kart over Olderdalselva (C), bekk fra Børshøyen (D), og Smørdalselva (E) i 

hhv. figur 177, figur 178, og figur 179. Se tabell 91 for detaljer om hvert segment i Storelva, og tabell 

93 for sidebekkene. 
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Figur 173. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiske- og bunndyrstasjoner, og nummererte segmenter 

i øvre del av Storelva (hovedelven). Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 91 for 

detaljer om hvert segment. 
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Figur 174. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiske- og bunndyrstasjoner, og nummererte segmenter 

i nedre del av Krokelva. Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 92 for detaljer om 

hvert segment i Krokelva.
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Figur 175. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiske- og bunndyrstasjoner, og nummererte segmenter 

i øvre del av Krokelva. Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 92 for detaljer om hvert 

segment i Krokelva.
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Figur 176. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiskestasjoner, og nummererte segmenter i Mykingbekken. Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se 

tabell 93 for detaljer om hvert segment. 
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Figur 177. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiskestasjoner, og nummererte segmenter i Olderdalselva. Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se 

tabell 93 for detaljer om hvert segment. 
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Figur 178. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiskestasjoner, og nummererte segmenter i bekken fra Børshøyen. Segmentenes habitatkvalitet er vist med 

farger. Se tabell 93 for detaljer om hvert segment. 
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Figur 179. Oversikt over fysiske inngrep, elektrofiskestasjoner, og nummererte segmenter i bekken fra 

Smørdalselva. Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se tabell 93 for detaljer om hvert segment. 
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HABITATFORHOLD 

Storelva 

 

Storelva består av stryk, gyteareal og rennesegment om hverandre og av varierende kvalitet, men i sum 

har elven en god habitatkvalitet (tabell 91; se kart i figur 167-figur 173). Storelva består nederst av et 

renne- og strykparti av moderat kvalitet. Elveløpet er naturlig og det er greit med skjul, men få 

gytemuligheter og lite kantvegetasjon (figur 165A). Fra segment 3 til 18 er kantvegetasjonen tett (med 

unntak av segment 13 og 14) og de gunstige oppvekstsvilkårene fortsetter slik at det er god eller svært 

god habitatkvalitet (figur 180A). Det er grus i de fleste segment, men det er kun i segment 18 det er 

større gytegrusflekker. I segment 19 er det gyteareal av moderat kvalitet. Dybde- og strømforholdene er 

gode, men en del finstoff og mangelfull kantvegetasjon trekker ned kvaliteten til moderat. Videre 

oppover, til og med segment 64, er det hovedsakelig stryk og rennesegment om hverandre, av god eller 

svært god habitatkvalitet. Mesteparten av arealet er sakteflytende renneparti, men disse er regelmessig 

avbrutt av stryksegment. Kantvegetasjonen er tett i hele strekket og den morfologiske variasjonen god. 

Substratet består av primært av blokk, stein og grus, og i enkelte av segmentene er det også større 

gytegrusflekker. I segment 44, 46, 49 og 52 er det gyteareal av god kvalitet med unntak av segment 44, 

som er det desidert største. Her er kvaliteten moderat som følge av relativt lav vannfart og en del 

begroing på substratet (figur 180B). Fra segment 65 blir habitatkvaliteten mer varierende, i stor grad på 

grunn av inngrep i kantvegetasjonen (figur 180C). Sakteflytende renneparti fortsetter opp til og med 

segment 71, hvorfra elven går mer over i gyteareal og stryk. Det er gyteareal i segment 72, 75-76, 78, 

80, 83 og 85. Kvaliteten er god i segment 75-76, mens øvrige gyteareal har moderat eller dårlig kvalitet, 

hovedsakelig trukket ned av mangelfull kantvegetasjon og litt lav vannfart. Det er litt begrenset med 

skjul på gytearealene, men det er omkringliggende stryk- eller rennesegment med rikelig skjul som eldre 

ungfisk kan utnytte. Med unntak av litt kanalisering i segment 90-91 er bankene og løpet for det meste 

naturlig opp til anadrom slutt i segment 92, og den morfologiske variasjon er god (figur 180D).  

 

Generelt er det gode habitatforhold i Storelva. Elveløpet er for det meste naturlig, og både substrat og 

kantvegetasjon tilbyr bra med skjul for ungfisk de fleste steder. Det er gytemuligheter i alle elvedeler, 

men mesteparten av både gyteareal og øvrige segment med gytegrus befinner seg i øvre halvdel 

(oppstrøms segment 43). Det er rikelig med standplasser for gytefisk, spesielt i de mange, store kulpene 

i diverse rennesegment opp til segment 65. I de sakteflytende partiene er det ofte svært mye begroing 

(mose og vannplanter), og dette kan stedvis forringe eller utilgjengeliggjøre substratet.  
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A) 

 

B) 

 
  

C) 

 

D) 

 

Figur 180. Habitatforhold i Storelva: A) Rennesegment 4 har svært god habitatkvalitet. Det er tett 

kantvegetasjon og gode oppvekstsvilkår. B) Gytearealet i segment 44 er av moderat kvalitet på grunn 

av lav vannfart og en del begroing på substratet. C) Rennesegment 69 har lav morfologisk variasjon, 

tett begroing, og mangelfull kantvegetasjon mot nord.  D) Stryksegment 74 har svært god habitatkvalitet, 

med gode skjul- og oppvekstsvilkår for ungfisk. 
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Tabell 91. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i Storelva. 

Segmentene er avmerket i figur 167-figur 173. 

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

Storelva 1 Renne 4 2 1 7 Moderat 176 

 2 Stryk 4 1 2 7 Moderat 37 

 3 Stryk 4 2 3 9 God 451 

 4 Renne 4 3 4 11 Svært god 1074 

 5 Renne 4 2 4 10 God 8120 

 6 Stryk 4 2 3 9 God 372 

 7 Stryk 4 3 3 10 God 165 

 8 Renne 4 2 3 9 God 957 

 9 Renne 4 3 3 10 God 1478 

 10 Stryk 4 3 4 11 Svært god 920 

 11 Stryk 4 2 4 10 God 223 

 12 Renne 4 3 3 10 God 510 

 13 Renne 4 2 2 8 Moderat 2095 

 14 Renne 4 2 1 7 Moderat 1337 

 15 Stryk 4 3 3 10 God 931 

 16 Stryk 4 3 2 9 God 581 

 17 Stryk 4 2 2 8 Moderat 273 

 18 Renne 4 4 4 12 Svært god 406 

 19 Gyteareal 4 2 2 8 Moderat 192 

 20 Renne 4 4 3 11 Svært god 865 

 21 Stryk 4 3 4 11 Svært god 319 

 22 Renne 4 4 4 12 Svært god 551 

 23 Stryk 4 2 4 10 God 549 

 24 Renne 4 4 4 12 Svært god 313 

 25 Stryk 4 2 4 10 God 337 

 26 Stryk 4 3 4 11 Svært god 496 

 27 Stryk 4 2 4 10 God 453 

 28 Renne 4 4 4 12 Svært god 366 

 29 Renne 4 2 4 10 God 7416 

 30 Renne 4 3 4 11 Svært god 2333 

 31 Renne 4 2 4 10 God 1332 

 32 Renne 4 3 4 11 Svært god 1995 

 33 Renne 4 3 4 11 Svært god 292 

 34 Stryk 4 3 4 11 Svært god 679 

 35 Stryk 4 2 4 10 God 3932 

 36 Stryk 4 3 4 11 Svært god 487 

 37 Stryk 4 2 4 10 God 691 

 38 Renne 4 2 4 10 God 3089 

 39 Stryk 4 3 4 11 Svært god 82 

 40 Renne 4 2 4 10 God 4717 

 41 Renne 4 3 4 11 Svært god 5236 

 42 Stryk 4 4 4 12 Svært god 877 
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Tabell fortsetter 

Storelva 43 Stryk 4 3 4 11 Svært god 488 

 44 Gyteareal 2 2 4 8 Moderat 2267 

 45 Stryk 4 3 4 11 Svært god 486 

 46 Gyteareal 2 4 4 10 God 212 

 47 Renne 4 4 4 12 Svært god 200 

 48 Renne 4 4 4 12 Svært god 1227 

 49 Gyteareal 2 3 4 9 God 493 

 50 Stryk 4 3 4 11 Svært god 239 

 51 Stryk 3 2 4 9 God 270 

 52 Gyteareal 2 3 4 9 God 118 

 53 Stryk 4 3 4 11 Svært god 84 

 54 Renne 4 4 4 12 Svært god 199 

 55 Stryk 4 4 4 12 Svært god 308 

 56 Renne 4 3 4 11 Svært god 448 

 57 Stryk 4 4 4 12 Svært god 212 

 58 Renne 4 4 4 12 Svært god 1152 

 59 Stryk 4 4 4 12 Svært god 305 

 60 Renne 4 4 4 12 Svært god 681 

 61 Renne 4 2 4 10 God 396 

 62 Renne 4 3 4 11 Svært god 1963 

 63 Stryk 4 4 4 12 Svært god 53 

 64 Renne 4 3 4 11 Svært god 2898 

 65 Renne 3 2 2 7 Moderat 383 

 66 Renne 3 3 4 10 God 525 

 67 Renne 4 3 4 11 Svært god 1106 

 68 Renne 3 2 4 9 God 206 

 69 Renne 3 2 2 7 Moderat 570 

 70 Renne 4 3 2 9 God 376 

 71 Renne 4 3 4 11 Svært god 820 

 72 Gyteareal 3 3 2 8 Moderat 156 

 73 Renne 4 4 2 10 God 219 

 74 Stryk 4 3 4 11 Svært god 404 

 75 Gyteareal 2 3 4 9 God 112 

 76 Gyteareal 3 3 4 10 God 125 

 77 Stryk 4 3 4 11 Svært god 46 

 78 Gyteareal 3 2 2 7 Moderat 68 

 79 Stryk 4 3 2 9 God 98 

 80 Gyteareal 2 3 1 6 Dårlig 103 

 81 Stryk 4 2 2 8 Moderat 36 

 82 Stryk 4 4 2 10 God 185 

 83 Gyteareal 2 3 2 7 Moderat 80 
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Tabell fortsetter 

 84 Stryk 4 3 2 9 God 56 

 85 Gyteareal 2 2 3 7 Moderat 121 

 86 Renne 4 4 1 9 God 66 

 87 Stryk 4 3 2 9 God 241 

 88 Renne 4 3 1 8 Moderat 152 

 89 Stryk 4 4 1 9 God 49 

 90 Stryk 3 3 2 8 Moderat 63 

 91 Stryk 3 3 2 8 Moderat 78 

 92 Stryk 4 3 2 9 God 75 

  Totalt   3,9 2,6 3,7 10,2 God 78923 

 

Krokelva 

Til tross for en del morfologiske inngrep som trekker ned habitatkvaliteten i øvre del av Krokelva har 

elven for det meste gode oppvekstsvilkår, slik at elven i sum har god habitatkvalitet (tabell 92; se kart i 

figur 174-figur 175). Elven består utelukkende av renne- og stryksegment, uten noen definerte 

gyteareal. Nedre del av Krokelva (segment A1-A16) har sakteflytende parti og stryk om hverandre av 

god eller svært god habitatkvalitet (figur 181A). Den morfologiske variasjonen er bra og 

kantvegetasjonen tett, hvilket trekker opp. Substratet har som oftest både blokk og stein hvilket tilbyr 

rikelig med skjul for ungfisk, men med unntak av i segment A11 og A17 er det relativt lite gytegrus i 

strekket. Med unntak av segment A22-A24 (god kvalitet) er habitatkvaliteten fra segment A17 til 

absolutt vandringshinder i segment A29 fra svært dårlig til moderat. Som oftest er det mangelfull 

kantvegetasjon som trekker ned, men i segment A26-A29 er det også kanalisering som reduserer 

morfologisk variasjon.  

I sum er det gode skjul- og oppvekstsvilkår i elven opp til segment A17, og moderate vilkår oppstrøms. 

Elven har tett begroing mange steder. Det er gode gytemuligheter i segment A11 og A16, samt 

sporadiske muligheter i øvrige segment med grus. Generelt er det begrenset med gytegrus i elven.  

Sidebekkene opp mot flere tjern i nordvestet, i nedre del, anses ikke å ha potensiale for anadrom 

ungfiskproduksjon da de både er små og gjengrodd. 

 

Mykingbekken 

 

Mykingbekken består av renneparti og stryk om hverandre, og samlet har bekken god habitatkvalitet 

(tabell 93; se kart i figur 176). Nedre halvdel av bekken (B1-B7) har svært god habitatkvalitet. Bekken 

har et naturlig løp og god morfologisk variasjon, samt tett kantvegetasjon (figur 181B). Samtlige av 

segmentene har blokk, stein og grus. I enkelte av segmentene (B2, B3, B5, B7) er det også større 

gytegrusflekker. Det anses derfor å være gode gyte- og oppvekstsvilkår i strekket. I segment B8 og B9, 

begge rennesegment, er habitatkvaliteten hhv. moderat og dårlig. Strekket er helt rett og har homogen 

hydrologi og generelt lav morfologisk variasjon. Mangel på kantvegetasjon trekker også ned. Det er høy 

andel begroing også i segment B8, men i B9 er løpet tilnærmet helt gjengrodd og egner seg derfor dårlig 

som fiskehabitat.  

 

I sum anses det å være bra potensiale for ungfiskproduksjon opp til segment B8, mens det er svært 
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begrenset ovenfor.   

 

Olderdalselva 

 

Olderdalselva har alle mesohabitattypene (stryk, renne, og gyteareal) og i sum har elven god 

habitatkvalitet (tabell 93; se kart i figur 177). Mesteparten av elven har liten gradient og består 

hovedsakelig av sakteflytende renneparti avbrutt av mindre stryk. Opp til segment C8 har segmentene 

god eller svært god kvalitet. Morfologisk variasjon er forholdsvis god og kantvegetasjonen tett. 

Rennesegment C1, C3, og C7 har substrat bestående av finstoff og stein. Enkelte strekk har lite 

stein/blokk og således lite skjul for ungfisk. Det er ikke grus i segmentene, men øvrige stryk- og 

rennesegment har imidlertid substrat som tilbyr både skjul og gytemuligheter. I segment C8-C10 er det 

gyteareal av moderat kvalitet. Relativt lav vannfart, en del finstoff i substratet, og mangelfull 

kantvegetasjon trekker ned i hhv. C8, C9, og C10 (figur 181C). Gytearealet i segment C12 har svært 

dårlig kvalitet grunnet dårlige dybde -og strømforhold og lite kantvegetasjon.  

 

I sum er det forholdsvis gode gyte- og oppvekstsvilkår i elven, med best gytemuligheter i øvre del. 

 

Bekk fra Børshøyen 

 

Bekken fra Børshøyen består av renneparti og gyteareal, og i sum har bekken god habitatkvalitet (tabell 

93; se kart i figur 178). Rennesegmentene D1 og D3 har svært god kvalitet på grunn av tett 

kantvegetasjon, og gode oppvekstsvilkår. I segment D3 er det en del gytegrus, mens det er lite i segment 

D1. Segment D2 og D4 er gyteareal av moderat kvalitet, trukket ned av noe ugunstige dybde- og 

strømforhold og mye finstoff.  

 

Bekken har tilstrekkelig med gyteareal, og områder med gunstige oppvekstsvilkår for ungfisk. 

 

Smørdalselva 

 

Smørdalselva har nederst et renneparti før elven går over i stryk, og i sum er habitatkvaliteten svært god 

(tabell 93; se kart i figur 179). Rennesegment E1 har god kvalitet. Morfologisk variasjon er relativt bra 

og kantvegetasjonen tett, men substratet mangler grus. Stryksegment E2 og E3 har svært god 

habitatkvalitet. Strekket har rikelig med substrat og vegetasjon som tilbyr skjul for ungfisk, og en del 

gytemuligheter, spesielt i E2 (figur 181D).  

 

Det er generelt greit med gytemuligheter i elven, og gode oppvekstsvilkår. 
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A) 

 

B) 

 
  

C) 

 

D) 

 

Figur 181. Habitatforhold i sidebekkene: A) Stryksegment A5 i Krokelva har svært god habitatkvalitet 

med bra morfologisk variasjon, tett kantvegetasjon og bra med skjul.  B) Nedre del av Mykingbekken 

har naturlig løp og gode oppvekstsvilkår for fisk. C) Gytearealet i segment C10 i Olderdalselva har 

moderat kvalitet grunnet lite kantvegetasjon. D) Stryksegment E2 i Smørdalselva har svært god kvalitet. 

Det er bra med både skjul og gytemuligheter. 
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Tabell 92. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i Krokelva. 

Segmentene er avmerket i figur 174-figur 175. 

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

Krokelva A1 Stryk 4 3 4 11 Svært god 373 

 A2 Renne 4 3 4 11 Svært god 165 

 A3 Stryk 4 1 4 9 God 120 

 A4 Renne 4 1 4 9 God 163 

 A5 Stryk 4 3 4 11 Svært god 119 

 A6 Renne 4 1 4 9 God 791 

 A7 Stryk 4 2 4 10 God 184 

 A8 Stryk 4 3 4 11 Svært god 113 

 A9 Renne 4 2 4 10 God 80 

 A10 Stryk 4 2 4 10 God 235 

 A11 Renne 4 4 4 12 Svært god 737 

 A12 Stryk 4 2 4 10 God 49 

 A13 Renne 4 3 4 11 Svært god 177 

 A14 Stryk 4 2 4 10 God 104 

 A15 Renne 4 1 4 9 God 188 

 A16 Stryk 4 4 2 10 God 180 

 A17 Stryk 3 3 1 7 Moderat 384 

 A18 Renne 4 3 1 8 Moderat 100 

 A19 Stryk 3 2 2 7 Moderat 121 

 A20 Stryk 4 1 2 7 Moderat 111 

 A21 Renne 2 1 2 5 Dårlig 834 

 A22 Renne 4 2 4 10 God 554 

 A23 Stryk 4 2 4 10 God 572 

 A24 Stryk 4 2 3 9 God 358 

 A25 Renne 4 2 2 8 Moderat 223 

 A26 Renne 2 2 1 5 Dårlig 163 

 A27 Renne 3 2 2 7 Moderat 591 

 A28 Renne 2 1 1 4 Svært dårlig 213 

 A29 Stryk 2 3 2 7 Moderat 60 

  Totalt   3,5 2,1 3,1 8,8 God 8062 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rådgivende Biologer AS 262 Rapport 3662 

 

Tabell 93. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i 

Mykingbekken, Olderdalselva, Bekk fra Børshøyen, og Smørdalselva. Segmentene er avmerket i figur 

176-figur 179. 

Vassdragsdel Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori 

Areal 

(m2) 

Myking- B1 Stryk 4 3 4 11 Svært god 172 

bekken B2 Stryk 4 4 3 11 Svært god 235 

 B3 Renne 4 4 4 12 Svært god 224 

 B4 Renne 4 3 4 11 Svært god 501 

 B5 Stryk 4 4 4 12 Svært god 118 

 B6 Stryk 4 3 4 11 Svært god 178 

 B7 Renne 4 4 4 12 Svært god 609 

 B8 Renne 4 4 4 12 Svært god 165 

 B8 Renne 3 1 1 5 Dårlig 427 

 B9 Renne 3 1 1 5 Dårlig 323 

  Totalt   3,7 2,9 3,2 9,9 God 2952 

Olderdals- C1 Renne 3 2 4 9 God 147 

elva C2 Stryk 4 4 4 12 Svært god 61 

 C3 Renne 3 2 4 9 God 320 

 C4 Stryk 4 4 4 12 Svært god 186 

 C5 Renne 4 4 4 12 Svært god 123 

 C6 Renne 3 3 4 10 God 198 

 C7 Renne 3 2 4 9 God 99 

 C8 Gyteareal 1 3 4 8 Moderat 68 

 C9 Gyteareal 2 1 4 7 Moderat 166 

 C10 Gyteareal 3 3 1 7 Moderat 42 

 C11 Stryk 4 4 1 9 God 33 

 C12 Gyteareal 2 1 1 4 Svært dårlig 18 

 C13 Stryk 4 4 1 9 God 140 

  Totalt   3,1 2,8 3,6 9,5 God 1601 

Bekk fra  D1 Renne 4 3 4 11 Svært god 214 

Børshøyen D2 Gyteareal 2 1 4 7 Moderat 14 

 D3 Renne 4 4 4 12 Svært god 40 

 D4 Gyteareal 2 1 4 7 Moderat 98 

  Totalt   3,5 2,6 4,0 10,1 God 342 

Smørdals- E1 Renne 3 2 4 9 God 214 

elva E2 Stryk 4 4 4 12 Svært god 1191 

 E3 Stryk 4 3 4 11 Svært god 368 

  Totalt   3,9 3,6 4,0 11,4 Svært god 1773 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rådgivende Biologer AS 263 Rapport 3662 

 

 

BUNNDYR 

Det ble tatt tre bunndyrsprøver i Storelva (se kart i figur 167, figur 169 og figur 172), og én i Krokelva 

(se kart i figur 174). Se vedlegg 4 for informasjon om dato, koordinater og vannlokalitetskode i 

vannmiljø for hver stasjon, og vedlegg 7 for arter/grupper på stasjonene og utregnede indekser.  

 

På stasjon 1 ble det i bunndyrprøven funnet 19 ulike arter/grupper. Blant disse var det tre arter/grupper 

døgnfluer, fem steinfluer, og seks vårfluer. Storelva er kalkfattig og humøs (vann-nett.no). Ettersom 

elven er humøs kan humussyrer medføre høyere, naturlig surhet og derfor fastsettes ikke økologisk 

status basert på forsuringsindeks I, II, og RAMI-indeks. Disse er hhv. 1, 3,9 og 4,9 hvilket i klare elver 

ville tilsvart god/svært god økologisk tilstand med hensyn til forsuring (Veileder 02:2018). Det ble 

fanget 6 forsuringsfølsomme arter, blant annet den svært forsuringsfølsomme døgnfluen Baetis rhodani. 

ASPT-indeks for stasjonen ble beregnet til 6,9, hvilket tilsvarer svært god økologisk tilstand med hensyn 

på eutrofiering (Veileder 02:2018). 

 

På stasjon 2 ble det i bunndyrprøven funnet 24 ulike arter/grupper. Blant disse var det to arter/grupper 

døgnfluer, syv steinfluer, og fire vårfluer. Forsuringsindeks I og II var hhv. 1 og 0,6, og RAMI-indeks 

var 4,8, hvilket i klare elver ville tilsvart god/svært god økologisk tilstand med hensyn til forsuring 

(Veileder 02:2018). Det ble fanget 6 forsuringsfølsomme arter, blant annet den svært 

forsuringsfølsomme døgnfluen Baetis rhodani. ASPT-indeks for stasjonen ble beregnet til 6,1 hvilket 

tilsvarer god økologisk tilstand med hensyn til eutrofiering (Veileder 02:2018). 

 

På stasjon 3 ble det i bunndyrprøven funnet 14 ulike arter/grupper. Blant disse var det to arter/grupper 

døgnfluer og seks vårfluer. Det ble ikke fanget steinfluer. Forsuringsindeks I var 0,5 og RAMI-indeks 

3,7, hvilket i klare elver ville tilsvart moderat/god økologisk tilstand med hensyn til forsuring (Veileder 

02:2018).  Det ble fanget 3 forsuringsfølsomme arter, blant annet den forsuringsfølsomme vårfluen 

Hydroptila sp. ASPT-indeks for stasjonen ble beregnet til 6,1 hvilket tilsvarer god økologisk tilstand 

med hensyn til eutrofiering (Veileder 02:2018). 

 

På stasjon 4 (Krokelva) ble det i bunndyrprøven funnet 20 ulike arter/grupper. Blant disse var det fire 

arter/grupper døgnfluer, fire steinfluer, og fire vårfluer. Forsuringsindeks I og II var hhv. 1 og 5,3, og 

RAMI-indeks var 5,2, hvilket i klare elver ville tilsvart god/svært god økologisk tilstand med hensyn til 

forsuring (Veileder 02:2018).  Det ble fanget 5 forsuringsfølsomme arter, blant annet den svært 

forsuringsfølsomme døgnfluen Baetis rhodani. ASPT-indeks for stasjonen ble beregnet til 5,8 hvilket 

tilsvarer moderat økologisk tilstand med hensyn til eutrofiering (Veileder 02:2018). 

 

Bunndyrundersøkelsene i Storelva-vassdraget indikerer at forsuring ikke er et problem i vassdraget, og 

svært forsuringsfølsomme arter ble fanget på samtlige stasjoner med unntak av stasjon 3. 

Bufferkapasiteten synker ofte desto lengre opp i vassdraget man kommer, og dette er sannsynligvis 

årsaken for færre forsuringsfølsomme arter på stasjonen. ASPT-indeksene tilsier at hovedelven er lite 

påvirket av eutrofiering og organisk belastning. Krokelva ser imidlertid ut til å være noe mer påvirket.  

 

UNGFISKPRODUKSJON 

Elektrofiske ble utført under moderat gode forhold på 16 stasjoner i Storelva-vassdraget, den 16. 

september 2021. Vannføringen under elektrofisket var lav. Stasjon 1-9 er plassert i Storelva, stasjon 10-

12 er plassert i Krokelva, stasjon 13 og 14 i Mykingbekken, stasjon 15 i Olderdalelva, og stasjon 16 i 

Smørdalselva (se kart i figur 167-figur 179; vedlegg 2). Se vedlegg 1 for vanntemperatur og 

ledningsevne under elektrofisket, og vedlegg 3 for koordinater og vannlokalitetskoder. Lengdefordeling 

for fangsten i Storelva er presentert i figur 182 og i figur 183 for sidebekkene. 

 

https://vann-nett.no/portal/
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Storelva 

 

På stasjon 1, plassert på stryksegment 6, var det egnet habitatkvalitet (jf. Veileder 02:2018). På 145 m² 

ble det fanget totalt 23 ørret hvorav 2 årsyngel og 21 eldre individer. Estimert ørrettetthet på stasjonen 

var 28 fisk per 100 m², tilsvarende moderat økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde 

lengder fra 8 til 23 cm (figur 182). Det er lite grus i strekket, hvilket trolig forklarer den lave andelen 

årsyngel. Det ble ikke observert andre arter enn ørret på stasjonen. 

 

På stasjon 2, i stryksegment 16, var habitatkvaliteten velegnet (jf. Veileder 02:2018). På 100 m² ble det 

fanget 27 ørret hvorav 5 årsyngel og 22 eldre individer, og én eldre laks. Estimert fisketetthet på 

stasjonen var 51 fisk per 100 m², tilsvarende moderat økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget 

ørret hadde lengder fra 7 til 15 cm (figur 182). Det ble også observert 6 stingsild.  

 

På stasjon 3, i rennesegment 30, var habitatkvaliteten egnet (jf. Veileder 02:2018). På 180 m² ble det 

fanget 2 ørret, begge eldre individer. Estimert fisketetthet på stasjonen var 2 fisk per 100 m², tilsvarende 

svært dårlig økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 12 til 14 cm (figur 

182). Tettheten på stasjonen er sannsynligvis noe underestimert. Som følge av relativt høy temperatur 

ved elektrofisket (12,7°C), samt flere dype parti og få avgrensinger på stasjonen, var sannsynligvis 

fangbarheten noe redusert. Det ble også observert 36 stingsild på stasjonen.  

 

På stasjon 4, i stryksegment 37, var habitatkvaliteten egnet (jf. Veileder 02:2018). På 96 m² ble det 

fanget 15 ørret hvorav 3 årsyngel og 12 eldre individer. Det ble også fanget to eldre laksunger. Estimert 

fisketetthet på stasjonen var 32 fisk per 100 m², tilsvarende moderat økologisk tilstand (jf. Veileder 

02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 7 til 21 cm (figur 182). Det ble også observert én mellomstor 

ål på stasjonen. 

 

På stasjon 5, i rennesegment 41, var habitatkvaliteten egnet (jf. Veileder 02:2018). På 136 m² ble det 

fanget 5 ørret, alle eldre individer. Estimert fisketetthet på stasjonen var 6 fisk per 100 m², tilsvarende 

svært dårlig økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 11 til 17 cm (figur 

182). Det ble også observert 5 stingsild på stasjonen. 

 

På stasjon 6, i stryksegment 55, var habitatkvaliteten velegnet (jf. Veileder 02:2018). På 95 m² ble det 

fanget 26 ørret hvorav 1 årsyngel og 25 eldre individer. Estimert fisketetthet på stasjonen var 47 fisk per 

100 m², tilsvarende moderat økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 7 

til 19 cm (figur 182). Det ble også observert en mellomstor ål. 

 

På stasjon 7, i rennesegment 69, var habitatkvaliteten egnet (jf. Veileder 02:2018). På 45 m² ble det 

fanget 5 ørret hvorav 3 årsyngel og 2 eldre individer. Estimert fisketetthet på stasjonen var 24 fisk per 

100 m², tilsvarende dårlig økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 7 til 

12 cm (figur 182). Det ble også observert én mellomstor og én stor ål på stasjonen. 

 

På stasjon 8, i gytearealet i segment 75, var habitatkvaliteten velegnet (jf. Veileder 02:2018). På 30 m² 

ble det fanget 29 ørret hvorav 11 årsyngel og 18 eldre individer. Estimert fisketetthet på stasjonen var 

192 fisk per 100 m², tilsvarende svært god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde 

lengder fra 6 til 24 cm (figur 182). Det ble ikke observert andre arter enn ørret på stasjonen. 

 

På stasjon 9, i segment 79 og 80 (hhv. stryk og gyteareal), var habitatkvaliteten velegnet (jf. Veileder 

02:2018). På 60 m² ble det fanget 22 ørret hvorav 4 årsyngel og 18 eldre individer. Estimert fisketetthet 

på stasjonen var 67 fisk per 100 m², tilsvarende god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget 

ørret hadde lengder fra 6 til 24 cm (figur 182). Det ble ikke observert andre arter enn ørret på stasjonen. 

 

Gjennomsnittlig tetthet av ørretårsyngel og eldre ørret totalt for Storelva er hhv. 17 og 32 per 100 m², 

og samlet 49 per 100 m². Basert på lengdefordelingen ser det ut til at anadrom ørret dominerer fangsten 

på stasjon 1-7, mens det på stasjon 8 og 9 øverst i vassdraget er høy andel stasjonær ørret. Det er på 

disse stasjonene at det det ble observert høyest fisketettheter. På stasjon 8 kan deler av fangsten være 
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avkom av anadrom fisk, mens det på stasjon 9 utelukkende er stasjonær ørret. Det er vanlig at andelen 

stasjonær ørret øker lengre opp i vassdrag, samtidig kan dette også ha blitt forsterket av det svært 

krevende temporære vandringshinderet like nedenfor stasjon 9. Gjennomsnittlig tetthet av årsyngel og 

eldre ørret på de anadrome stasjonene (stasjon 1-7) var hhv. 6 og 20 per 100 m², og samlet 26 per 100 

m². Stasjonene i anadrom del var ikke plassert på eller i umiddelbar nærhet til gyteareal, hvilket trolig 

forklarer de lave årsyngeltetthetene. Tetthetene av 1+ og 2+ ørret er imidlertid ganske gode for en elv 

av denne størrelsen, slik at smoltproduksjonen ser ut til å være bra til tross for lave til moderate tettheter 

samlet sett. Estimert tetthet av ungfisk på stasjon 3, 5 og 7 er en del lavere enn på øvrige stasjoner, men 

dette kan delvis være forårsaket av at ungfisk har klart å unnslippe ettersom elven er bred og dyp, hvilket 

kan resulterte i lavere fangbarhet. Årsyngel vil være konsentrert rundt gyteareal, men etter hvert som de 

blir eldre vil de fordele seg utover til andre områder. Sannsynligvis er det grei fiskeproduksjon av 

anadrom fisk på hele strekningen, hvertfall opp til stasjon 7. Ettersom veileder 02:2018 tar utgangspunkt 

i samlet ungfisktetthet (årsyngel og eldre) ved fastsettelse av økologisk status har lav årsyngeltetthet på 

stasjonene i anadrom del trolig gitt dårligere økologisk status enn det som er reelt. 

 

Det ble ikke fanget årsyngel av laks i vassdraget, kun 3 eldre laksunger. Det resulterte i en estimert 

laksetetthet på 0 årsyngel og 1 eldre per 100 m².  Fangststatistikk og tetthet av laks tilsier at det ikke er 

en egen bestand i vassdraget, og sannsynligvis stammer ungfisk av laks i vassdraget fra sporadisk 

oppvandring og gyting av feilvandret villaks eller rømt oppdrettslaks. 

 

Det foreligger ikke informasjon om tidligere ungfiskundersøkelser i vassdraget og det er dermed ikke 

mulig å sammenligne tettheter mot tidligere år. 
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Figur 182. Lengdefordeling for ørret og laks fanget på 9 elektrofiskestasjoner i Storelva, og bilde av 

eldre laksunge fanget på stasjon 4. Se kart i figur 167-figur 173 for plasseringen av stasjonene. 

Elektrofisket ble utført 16. september 2021. 

 

Krokelva 

 

På stasjon 10, i stryksegment A1, var habitatkvaliteten velegnet (jf. Veileder 02:2018). På 75 m² ble det 

fanget 11 ørret hvorav 10 årsyngel og 1 eldre individ. Estimert fisketetthet på stasjonen var 36 fisk per 

100 m², tilsvarende dårlig økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 6 til 

11 cm (figur 183). Det ble ikke observert andre arter enn ørret på stasjonen. 

 

På stasjon 11, i stryksegment A16, var habitatkvaliteten velegnet (jf. Veileder 02:2018). På 60 m² ble 

det fanget 17 ørret hvorav 15 årsyngel og 2 eldre individ. Estimert fisketetthet på stasjonen var 68 fisk 

per 100 m², tilsvarende god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 7 

til 15 cm (figur 183). Det ble ikke observert andre arter enn ørret på stasjonen. 

 

På stasjon 12, i rennesegment A27, var habitatkvaliteten mindre egnet (jf. Veileder 02:2018). På 55 m² 

ble ikke fanget noen fisk. Estimert fisketetthet på stasjonen var derfor 0 fisk per 100 m², tilsvarende 

svært dårlig økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Det ble heller ikke observert andre arter på 

stasjonen. Substratet på stasjonen består av finstoff, hvilket hverken tilbyr skjul eller gytemuligheter. I 

løpet av elektrofisket var det også tydelig kloakklukt, som muligens kan være et resultat av avrenning. 

 

Data fra elektrofisket tilsier at det er anadrom ørret i Krokelva, hvert fall i nedre halvdel (stasjon 10 og 

11). Per i dag klarer ikke anadrom fisk å vandre forbi det kunstige, absolutte hinderet i segment A24 og 

dette er trolig en av de viktigste årsakene til at det ikke ble observert fisk på stasjon 12.  

 

 

Mykingbekken 

 

På stasjon 13, i stryksegment B2, var habitatkvaliteten velegnet (jf. Veileder 02:2018). På 90 m² ble det 

fanget 20 ørret hvorav 3 årsyngel og 17 eldre individer. Estimert fisketetthet på stasjonen var 40 fisk per 

100 m², tilsvarende dårlig økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 6 til 

17 cm (figur 183). Det ble også observert én mellomstor ål. 

 

På stasjon 14, i rennesegment B7, var habitatkvaliteten velegnet (jf. Veileder 02:2018). På 100 m² ble 

det fanget 2 ørret, begge eldre individer. Estimert fisketetthet på stasjonen var 3 fisk per 100 m², 

tilsvarende svært dårlig økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 16 til 

18 cm (figur 183). Det ble ikke observert andre arter enn ørret på stasjonen. 

 

 

Data fra elektrofisket tilsier at det er moderate tettheter i nedre del, og svært lite i øvre. Det ble fanget 
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få årsyngel i bekken, men det er bra tettheter av 1+ og 2+ ørret på stasjon 13, og dette er trolig anadrom 

fisk. I øvre del er fiskeproduksjonen lavere, og sannsynligvis er innslaget av stasjonær ørret større. 

 

Olderdalselva 

 

På stasjon 15 i segment C9 (gyteareal) var habitatkvaliteten velegnet (jf. Veileder 02:2018). På 45 m² 

ble det fanget 19 ørret, hvorav 17 årsyngel og 2 eldre individer. Estimert fisketetthet på stasjonen var 

102 fisk per 100 m², tilsvarende svært god økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde 

lengder fra 5 til 10 cm (figur 183). Det ble ikke observert andre arter enn ørret på stasjonen. 

 

Lengdefordelingen på fangsten tilsier at ørreten i Olderdalselva er anadrom, og tetthetene er gode. 

Sannsynligvis foregår mesteparten av gytingen i elven i strekket C8-C12, mens eldre individer fordeler 

seg til andre segment med bedre skjulvilkår.  

 

Smørdalselva 

 

På stasjon 16 i stryksegment E2 var habitatkvaliteten velegnet (jf. Veileder 02:2018). På 55 m² ble det 

fanget 16 ørret, hvorav 7 årsyngel og 9 eldre individer. Estimert fisketetthet på stasjonen var 59 fisk per 

100 m², tilsvarende moderat økologisk tilstand (jf. Veileder 02:2018). Fanget ørret hadde lengder fra 9 

til 18 cm (figur 183). Det ble ikke observert andre arter enn ørret på stasjonen. 

 

Lengdefordelingen tilsier at ørreten i Smørdalselva trolig er anadrom. 
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Figur 183. Lengdefordeling for ørret fanget på 7 

elektrofiskestasjoner i sidebekkene til Storelva. 

Se kart i figur 174-figur 179 for plasseringen av 

stasjonene. Elektrofisket ble utført 16. september 

2021. 
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FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Storelva 

 

Storelva har få inngrep og generelt gode gyte- og oppvekstsvilkår slik at det er få flaskehalser for 

fiskeproduksjon.  

 

Elektrofiskeundersøkelsene tilsier at anadrom fisk klarer å forsere strekk med krevende oppvandring 

(for eksempel. segment 15-29 og 51) og laksetrappen i segment 28. Trappen er utformet på en god måte 

slik at dette trolig bidrar til å øke andelen anadrom fisk som klarer å vandre opp. Anadrom fisk passerer 

nok ikke hinderet i segment 79, men høyt innslag av stasjonær ørret også på stasjon 8, nedstrøms 

hinderet, tilsier imidlertid at anadrom fisk sannsynligvis ikke utnytter denne delen av elven.  

 

Den viktigste flaskehalsen for fiskeproduksjon i Storelva anses å være svært tett begroing av 

bunnsubstratet i tilnærmet hele elven, spesielt i sakteflytende parti. Begroingen kan tilby en del skjul for 

ungfisk, men tett vegetasjon kan også forringe eller gjøre substratet utilgjengelig for gytefisk og ungfisk. 

Det er nok naturlig høyt næringsinnhold i elven, men tett begroing kan også ha blitt påvirket av eventuell 

landbruksavrenning.   

 

Glissen eller mangelfull kantvegetasjon er en liten begrensning for ungfiskproduksjonen i enkelte 

områder (segment 1-2, 13-21, 65, 69-70, 72-73, 77-91; se kart i figur 167-figur 173).  

 

De utrettede strekkene i segment 72 og 88-89 har potensielt en liten lokal effekt på produksjonen, men 

ingenting som påvirker elven som helhet.  

 

Ellers anses det å være tilstrekkelig med skjul og gytemuligheter for fisk i Storelva. 

 

Krokelva 

 

Den største flaskehalsen i Krokelva er det kunstige absolutte vandringshinderet i segment A24 som 

hindrer anadrom fisk i å utnytte øvre de øverste 0,8 km av elven. 

 

Mangel på gytegrus i elven er også begrensende for fiskeproduksjonen. Det er ingen definerte gyteareal 

i elven, og lite gytegrus i øvrige segment med unntak av segment A11 og A16.   

 

Videre er utrettingen av løpet i segment A21 og A26-A29 en flaskehals for produksjonen da inngrepet 

har redusert elvens lengde og areal (se kart i figur 174-figur 175). I tillegg har det medført lavere 

morfologisk variasjon og et mer homogent strømmønster. Deler av segmentene har også lite blokk og 

stein, slik at det er begrenset med skjulmuligheter i substratet. 

 

I strekkene A15-A21 og A25-A29 er glissen eller mangelfull kantvegetasjon også en flaskehals, og dette 

har trolig medvirket til den sterke begroingen av bunnsubstratet (se kart i figur 174-figur 175). 

 

 

Mykingbekken 

 

Det er ingen flaskehalser i nedre halvdel av bekken der mesteparten av ungfiskproduksjonen finner sted, 

men i segment B8 og B9 er gjengroingen av løpet begrensende (se kart i figur 176). Dette vanskeliggjør 

oppvandring og utnyttelse av substratet. Mangel på kantvegetasjon er også en flaskehals i strekket.  

 

 

Olderdalselva 

 

I Olderdalselva er den viktigste flaskehalsen det forhøyede røret i overgangen til segment C10 som 

utgjør et temporært vandringshinder (se kart i figur 177). 
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Videre er mangel på skjulmuligheter for ungfisk i substratet i deler av rennesegment C1, C3, C7 litt 

begrensende.  

 

Glissen eller mangelfull kantvegetasjon i segment C9-C13 er noe begrensende for produksjonen lokalt. 

 

Ellers anses det å være tilstrekkelig med gytemuligheter i elven slik at dette ikke er begrensende for 

produksjonen. 

 

 

Bekk fra Børshøyen 

 

Det er ingen flaskehalser for ungfiskproduksjon, men bekken er relativt liten slik at potensialet er 

begrenset.   

 

Smørdalselva 

 

Det er gode gytemuligheter i segment E2 og masse skjul i segment E2-E3. Rennesegment E1 har lite 

skjul i substratet, og dette er den eneste flaskehalsen i elven.  

 

 

TILTAK 

Storelva 

 

Tiltak for å fjerne eller redusere begroing av bunnsubstratet (for eksempel. endring i vannstand eller 

bruk av gravemaskin) er enten umulig eller praktisk vanskelig å gjennomføre i Storelva. Det kan 

imidlertid ha noe effekt å reetablere kantvegetasjonen i strekk hvor den er mangelfull da dette vil gi 

mindre lys og dermed dårligere vekstvilkår for bunnvegetasjonen. En reetablering av kantvegetasjonen 

vil også kunne gi økt skygge- og skjul for ungfisk, fungere som en buffersone mot eventuell 

landbruksavrenning, og gi økt morfologisk variasjon. Tiltaket anbefales i alle strekk hvor den er glissen 

eller mangelfull, men med hovedfokus på segment 13-21, 65, 69-70, 72-73, 77-91 (tabell 94; se kart i 

figur 167-figur 173). Videre bør eventuelle utslipp av næringssalter fra landbruk minimeres så langt det 

lar seg gjøre for å unngå gunstige vilkår for begroingsplanter. Bunndyrsprøvene tilsier imidlertid ikke 

at eutrofiering og organisk belastning er et stort problem. 

 

Det anbefales ikke å gjennomføre tiltak i forbindelse med de utrettede strekkene i segment 72 og 88-89. 

Ingenting tyder på at anadrom fisk utnytter segment 88 og 89, og det er også usikkerhet knyttet til om 

segment 72 blir brukt. Omfanget av tiltaket står sannsynligvis ikke i stil med potensialet for økt 

produksjon, og inngrepene anses ikke å være begrensende for produksjonen i vassdraget som helhet. 

 

 

Krokelva 

 

Det anbefales å rive steinforbygningene i segment A24 for å tillate oppvandring av anadrom fisk og 

reetablere et naturlig elveløp (tabell 94). 

 

Utlegg av gytegrus kan være hensiktsmessig for å øke potensialet for ungfiskproduksjon i elven. Det 

anbefales utlegg av totalt ca. 30 tonn gytegrus, der ca. 70 % av grusen fordeles på stryksegmentene opp 

til og med segment A17 (ekskludert segment A3 og A16 som hhv. ikke er egnet og allerede har bra med 

grus). Noe av grusen kan også fordeles på brekk i overgang fra sakteflytende renneparti. Resterende 

30% av grusen kan fordeles på stryksegment A19 og A23-A24, samt rennesegment A26-A28. Grusen 

bør legges i områder med gunstige dybde- og strømforhold. Opp til segment A17 vil sannsynligvis 

utlegg være avhengig av en del manuelt arbeid. 
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Videre anbefales det å rive forbygningene og gjenslynge/restaurere elveløpet der det har blitt utrettet 

(segment A21 og A26-A29). Dette vil blant annet øke arealet og gi et mer dynamisk strømbilde. 

Blokk/stein fra forbygningene (20-40 cm i diameter) kan legges i bunnen for å gi økte skjulmuligheter, 

men det kan også være behov for ytterligere steinutlegg dersom det er lite stein fra forbygningene som 

egner seg. Jevnt fordelt med steinutlegg i klynger vil være hensiktsmessig. 

 

Det anbefales å reetablere kantvegetasjonen i øvre del der denne er glissen eller mangelfull, i segment 

A15-A21 og A25-A29 (se kart i figur 174-figur 175). Dette vil fungere som en buffersone og gi 

dårligere vekstvilkår for begroingsplaner, samt gi bedre habitatforhold for fisk. 

 

 

 

 

Mykingbekken 

 

Det anbefales å reetablere kantvegetasjonen i øvre del der denne er glissen eller mangelfull, i segment 

B8-B9 (tabell 94; se kart i figur 176). 

 

 

Olderdalselva 

 

Det anbefales å senke røret i overgangen til segment 10 for å forenkle oppvandring for anadrom fisk 

(tabell 94). 

 

Videre kan det være hensiktsmessig med steinutlegg i klynger (D=20-30 cm) i segment C1, C3 og C7 

for å øke skjulmulighetene i substratet. 

 

En reetablering av kantvegetasjonen i segment C9-C13 vil være gunstig for å gi bedre skjul- og 

skyggeforhold for ungfisk, og bedre morfologisk variasjon (se kart i figur 177).  

 

Bekk fra Børshøyen 

 

Det anbefales ikke å gjennomføre noen tiltak i bekken. 

 

Smørdalselva 

 

Steinutlegg i klynger i segment E1 vil kunne være gunstig for å øke skjulmulighetene for ungfisk i 

substratet (tabell 94; figur 179). 
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Tabell 94. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge i Storelva og tilhørende sidebekker, med 

estimert kostnad, effekt på ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til 

vannforskriften (VF). Se figur 167-figur 179 for plassering av tiltak. Effekt på ungfisk gjelder for 

vassdraget som helhet. 

Nr. Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt 

ungfisk (%) 

Effekt 

VF 

1. A24 
Rive forbygning som utgjør 

absolutt vandringshinder 
50-150 5-10 Nei 

2. 

Hele hovedløpet der 

det er glissent eller 

manglende, A15-A21 

og A25-A29, B8-B9, 

C9-C13 

Reetablere kantvegetasjon* 0* 5-10 Nei 

3. 

A1, A5, A7-A8, A10, 

A12, A14, A17, A19, 

A23-A24, A26-A28.  

Gytegrusutlegg 30-60 0-5 Nei 

4.  A21, A26-A29 
Rive forbygninger og 

gjenslynge/restaurere løpet 
150-300 0-5 Nei 

5. 
A26-A28, C1, C3, C7, 

E1 
Steinutlegg i klynger 50-100 0-3 Nei 

6. C9/C10 Senke røret 10-30 0-1 Nei 

*Høyere kostnader ved aktiv gjenplanting, eller dersom det må bygges gjerder.  
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VEDLEGG 

Vedlegg 1.  Stasjoner for elektrofiske i vassdragene undersøkt i Vestland i 2021. Dato, areal, vanntemperatur, ledningsevne og fysisk beskrivelse av overfisket 

område er oppgitt for hver stasjon. Se vedlegg 2 for bilder av stasjonene. 

Vassdrag Kommune Stasjo

n 
Dato Area

l 

(m²) 

Temp. 

(°C) 

Led.evne 

(µS/cm) 
Beskrivelse 

Valvatnavågelva Stord 1 09.09.2021 51 17,1 272,9 Stryk med mye skjul, og nærtliggende gyteareal. Tett kantvegetasjon.   

Valvatnavågelva Stord 2 09.09.2021 41 11,3 816,5 Stryk med bra skjul og gytemuligheter. Tett kantveg.  

Valvatnavågelva Stord 3 09.09.2021 50 16,7 319,3 Stryk med litt gytegrus og relativt gode skjulmuligheter. Tett kantveg.  

Bekk ut i Grunnavågen Stord 1 07.09.2021 42 14,9 130,1 Stryk med mye skjul, sporadiske gytemuligheter. Tett kantveg. 

Sævarhaugsvikabekken Stord 1 07.09.2021 25 14,1 328,4 Gyteareal med moderate skjulmuligheter. Mangelfull kantveg. 

Sævarhaugsvikabekken Stord 2 07.09.2021 30 14,6 125,7 Gyteareal med moderat skjul. Manglende kantveg. 

Petarteigelva Stord 1 08.09.2021 46 15,1 30,0 Gyteareal med moderat skjul. Ingen kantvegetasjon. 

Petarteigelva Stord 2 08.09.2021 40 13,9 90,4 Sakteflytende parti med relativt bra skjulmuligheter.  

Tinnselva Fitjar/Stord 1 08.09.2021 43 19,5 26,9 Stryk med blokk, stein og litt grus, samt kulp.  

Bekk fra Søretjørna Fitjar 1 08.09.2021 44 17,6 58,0 Stryk m/gytegrus. Gode skjulmuligheter. Glissen kantvegetasjon. 

Bekk fra Søretjørna Fitjar 2 08.09.2021 50 18,2 55,9 Gyteareal med bra skjul. Tett kantvegetasjon. 

Bekk fra Søretjørna Fitjar 3 08.09.2021 38 14,9 79,4 Stryk med bra skjul, litt grus. Relativt tett kantvegetasjon. 

Kjerelva Fitjar 1 07.09.2021 40 16,2 27,2 Stryk og kulp m/blokk, stein og litt gytegrus.  

Fitjarelva Fitjar 1 08.09.2021 120 15,3 32,1 Sakterennende, mye gyteareal og relativt bra skjul. 

Fitjarelva Fitjar 2 08.09.2021 40 15,6 27,7 Stryk med blokk, stein, og grus. En del gytegrus.  

Fitjarelva Fitjar 3 08.09.2021 42 15,1 23,8 Gyteareal og stryk. Moderate skjulmuligheter. 

Fitjarelva Fitjar 4 08.09.2021 45 16,4 27,4 Stryk med mye skjul og gytegrus.   

Bekk ut i Levågpollen Fitjar 1 07.09.2021 40 13,1 56,6 Stryk med bra skjul og gytemuligheter. Manglende kantvegetasjon. 

Bekk ut i Levågpollen Fitjar 2 07.09.2021 60 13,2 56,4 Stryk med blokk, stein og gytegrus. Manglende kantveg. 

Bekk fra Renndalen Ullensvang 1 09.09.2021 15 14,1 19,4 Stryk med blokk, stein og grus. Forbyde banker. Glissen kantveg. 

Bekk ved Svåsand Ullensvang 1 09.09.2021 55 15,5 37,1 Stryk med moderat skjul og en del grus.    

Bekk ved Svåsand Ullensvang 2 09.09.2021 33 16,1 26,6 Stryk med blokk, stein, grus. Forbygde banker. Lav vannføring.   

Vikelva Kvam 1 08.09.2021 45 14,0 26,9 Stryk med blokk, stein, grus. Mye skjul.   

Vikelva Kvam 2 08.09.2021 138 13,5 30,9 Stryk med berg, blokk og stein. Moderat skjul og relativt tett kantveg.  

Fosslielva 

  

Kvam 1 09.09.2021 12 16,1 46,8 Berg og stein, ingen gytegrus. Moderat skjul. 
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Vassdrag Kommune Stasjo

n 
Dato Area

l 

(m²) 

Temp. 

(°C) 

Led.evne 

(µS/cm) 
Beskrivelse 

Ondalselva Kvam 1 09.09.2021 30 14,5 31,1 Kulp med fjell og lite substrat. Lite skjul. 

Kyrkjeelva Kvam 1 09.09.2021 25 14,4 63,6 Stryk med blokk, stein, grus. Bra med skjul. Manglende kantveg. 

Kyrkjeelva Kvam 2 09.09.2021 35 13,7 47,1 Stryk med blokk, stein og litt grus. Mye skjul. Lite vanndekning. 

Bekk ut i Osen Kvam 1 09.09.2021 19 14,6 21,5 Stryk med noe blokk, stein og grus. Relativt bra med skjul. 

Bekk ut i Osen Kvam 2 09.09.2021 53 14,6 17,7 Stryk med blokk, stein og grus. Bra med kantvegetasjon. 

Børsheimselva Kvam 1 09.09.2021 56 14,9 22,2 Stryk med berg, blokk og stein. Bra med skjul. 

Børsheimselva Kvam 2 09.09.2021 150 14,0 21,6 Stryk med berg og stein. Forbygde banker. Lite/moderat skjul. 

Bekk ut i Nesvika Kvam 1 07.09.2021 22 - - Stryk med fjell, blokk og stein. Moderat skjul. 

Bekk fra Nesvatnet Kvam 1 07.09.2021 30 13,7 45,8 Lav vannfart. Blokk og stein, mye begroing.  

Bekk fra Nesvatnet Kvam 2 07.09.2021 80 14,0 41,6 Renneparti med mye begroing. Moderate skjulmuligheter. 

Fiskesetelva Alver 1 15.09.2021 104 12,7 40,1 Stryk med mye skjul, lite gytesubstrat. Mye mosebegroing.  

Fiskesetelva Alver 2 15.09.2021 75 12,8 39,5 Stryk med mye skjul. Mest stein og litt gytesubstrat. En del mose. 

Fiskesetelva Alver 3 15.09.2021 38 13,2 45,0 Kanalisert stryk med bra skjul, inkl kulp med mye fisk. Ingen kantveg. 

Fiskesetelva Alver 4 15.09.2021 28 13,1 41,6 Gyteareal med moderate skjulmuligheter. Mangelfull kantveg. 

Fiskesetelva Alver 5 15.09.2021 45 13,5 46,4 Stryk med bra skjul og gytemuligheter. En del begroing. 

Fiskesetelva Alver 6 15.09.2021 42 14,1 39,3 Stryk med relativt bra skjul, og litt gytemuligheter. Tett kantveg. 

Fiskesetelva (Kopperdal) Alver 7 15.09.2021 53 11,5 25,9 Kanalisert gyteareal m/moderat skjul. Lite kantvegetasjon. 

Fiskesetelva (Kopperdal) Alver 8 15.09.2021 50 11,8 26,0 Stryk med bra skjul og en noen gytemuligheter.  

Fiskesetelva (Kopperdal) Alver 9 15.09.2021 46 11,3 23,1 Stryk med mye skjul og moderate gytemuligheter.  

Fiskesetelva (Surdalbekk) Alver 10 15.09.2021 27 10,1 33,3 Gyteareal med en del finstoff. Lite skjul. 

Storelva Alver 1 16.09.2021 145 12,3 30,2 Sakteflytende. Mye mosebegrodd, grov stein. Ikke gytesubstrat.  

Storelva Alver 2 16.09.2021 100 12,6 39,5 Sakteflytende. Mest stein, relativt bra skjul. Lite gytesubstrat. 

Storelva Alver 3 16.09.2021 180 12,7 36,9 Renneparti. Finstoff og stein, moderat skjul. En del begroing. 

Storelva Alver 4 16.09.2021 96 12,7 40,0 Stryk med blokk, stein og noe grus. Tett kantveg. 

Storelva Alver 5 16.09.2021 136 12,7 36,9 Stryk med berg, blokk og stein. Tett kantveg. 

Storelva Alver 6 16.09.2021 95 12,7 40,0 Stryk med blokk og stein. Tett kantveg. 

Storelva Alver 7 16.09.2021 45 12,3 33,3 Sakteflytende. Finstoff og stein. Mye begroing og lite kantveg. 

Storelva Alver 8 16.09.2021 30 13,2 32,1 Gyteareal med moderat skjul. Moderat kantvegetasjon. 

Storelva Alver 9 16.09.2021 60 12,9 32,3 Stryk og kulp. Berg, blokk, stein og grus. Lite kantvegetasjon. 

Storelva (Krokelva) Alver 10 16.09.2021 75 12,5 38,1 Stryk med grovt substrat og en del mose. Mye skjul, ikke gytesubstrat. 
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Vassdrag Kommune Stasjo

n 
Dato Area

l 

(m²) 

Temp. 

(°C) 

Led.evne 

(µS/cm) 
Beskrivelse 

Storelva (Krokelva) Alver 11 16.09.2021 60 12,4 42,9 Stryk med litt gytegrus, mest stein. Moderat skjul og en del kantveg. 

Storelva (Krokelva) Alver 12 16.09.2021 55 11,9 34,4 Sakteflytende parti med mudder- og sandbunn. Lite skjul og kantveg. 

Storelva (Mykingbekken) Alver 13 16.09.2021 90 12,8 112,6 Stryk m/ blokk, stein og grus. Relativt tett kantvegetasjon. 

Storelva (Mykingbekken) Alver 14 16.09.2021 100 12,8 112,6 Sakteflytende. Mudderbunn med mye begroing, tett kantveg. 

Storelva (Olderdalselva) Alver 15 16.09.2021 45 12,1 27,8 Gyteareal med moderat skjul. Glissen kantvegetasjon. 

Storelva (Smørdalselva) Alver 16 16.09.2021 55 10,9 26,5 Stryk m/ blokk, stein og noe gytegrus. Mye skjul og tett kantveg. 
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Vedlegg 2. Stasjoner for elektrofiske i vassdragene undersøkt i Vestland i 2021. Stasjonsplassering er 

vist på kart i kapittel for hvert enkelt vassdrag. 

 

Valvatnavågelva 

Stasjon 1          Stasjon 2 

  
Stasjon 3 

 

 

   
 

 

Bekk ut i Grunnavågen 

Stasjon 1                      
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Bekk ut i Sævarhaugsvika 

Stasjon 1          Stasjon 2 

  
 

 

 

Petarteigelva  

Stasjon 1                  Stasjon 2 

  
 

 

 

Tinnselva 

Stasjon 1           
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Bekk fra Søretjørna 

Stasjon 1          Stasjon 2 

  
Stasjon 3 

 

 

 

 

 

Kjerelva (Storavatnet) 

Stasjon 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rådgivende Biologer AS 282 Rapport 3662 

Fitjarelva 

Stasjon 1 

 

Stasjon 2 

 
Stasjon 3 

 

 Stasjon 4 

 
 

 

Bekk ut i Levågpollen 

Stasjon 1 

 

Stasjon 2 
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Bekk fra Renndalen 

 

Stasjon 1 

 

 

  

  

Bekk ved Svåsand 

 

Stasjon 1 

 

Stasjon 2 

 

 

Vikelva 

 

Stasjon 1 

 

Stasjon 2 
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Fosslielva            Ondalselva 

 

Stasjon 1             Stasjon 1 

 

          
 

 

Kyrkjeelva 

 

Stasjon 1 

 

Stasjon 2 

 

  

Bekk ut i Osen 

 

Stasjon 1 

 

Stasjon 2 
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Børsheimselva 

Stasjon 1 

 

Stasjon 2 

 

Bekk ut i Nesevika 

Stasjon 1 

 

Bekk fra Nesvatnet 

Stasjon 1 

 

Stasjon 2 
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Fiskesetelva 

Stasjon 1 

 

 

Stasjon 2 

 

Stasjon 3 

 

Stasjon 4 

 

Stasjon 5 

 

Stasjon 6 

 



 

Rådgivende Biologer AS 287 Rapport 3662 

 

Stasjon 7 (Kopperdalselva) 

 

 

Stasjon 8 (Kopperdalselva) 

 

Stasjon 9 (Kopperdalselva) 

 

Stasjon 10 (Bekk fra Surdal) 
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Storelva 

Stasjon 1 

 

 

Stasjon 2 

 

Stasjon 3 

 

Stasjon 4 

 

Stasjon 5 

 

Stasjon 6 
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Stasjon 7 

 

Stasjon 8 

 

Stasjon 9 

 

Stasjon 10 (Krokelva) 

 

Stasjon 11 (Krokelva) 

 

Stasjon 12 (Krokelva) 
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Stasjon 13 (Mykingbekken) 

 

Stasjon 14 (Mykingbekken) 

 

Stasjon 15 (Olderdalselva) 

 

Stasjon 16 (Smørdalselva) 
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Vedlegg 3.  Stasjoner for elektrofiske i vassdragene undersøkt i Vestland i 2021. Dato, koordinater 

(UTM-32V) og vannlokalitetskode i Vannmiljø for hver stasjon. 

Vassdrag Kommune Stasjon Dato Koordinater  

(UTM-32V) 
Vannlokalitetskode 

Valvatnavågelva Stord 1 09.09.2021 299162 6630332 044-107791 

Valvatnavågelva Stord 2 09.09.2021 299344 6630303 044-107792 

Valvatnavågelva Stord 3 09.09.2021 299362 6630717 044-107793 

Bekk ut i Grunnavågen Stord 1 07.09.2021 297778 6631520 044-107794 

Bekk ut i Sævarhaugsvika Stord 1 06.09.2021 305462 6634513 044-107795 

Bekk ut i Sævarhaugsvika Stord 2 06.09.2021 305207 6634633 044-107100 

Petarteigelva Fitjar 1 08.09.2021  296055 6635699 044-107096 

Petarteigelva Fitjar 2 08.09.2021  296509 6635445 044-107098 

Tinnselva Fitjar/Stord 1 08.09.2021  295903 6638285 02.60-107796 

Bekk fra Søretjørna Fitjar 1 08.09.2021  295268 6640003 044-107797 

Bekk fra Søretjørna Fitjar 2 08.09.2021  295288 6640170 044-107798 

Bekk fra Søretjørna Fitjar 3 08.09.2021  295487 6640910 044-107799 

Kjerelva (Storavatnet) Fitjar 1 07.09.2021  292830 6645885 044-107800 

Fitjarelva Fitjar 1 08.09.2021  294429 6648324 044-107801 

Fitjarelva Fitjar 2 08.09.2021  294896 6648189 044-107802 

Fitjarelva Fitjar 3 08.09.2021  295251 6647480 044-107803 

Fitjarelva Fitjar 4 08.09.2021  295543 6647269 044-107804 

Bekk ut i Levågpollen Fitjar 1 07.09.2021  296484 6652813 044-107805 

Bekk ut i Levågpollen Fitjar 2 07.09.2021  296595 6652720 044-107806 

Bekk fra Renndalen Ullensvang 1 09.09.2021  347384 6685299 02.60-107121 

Bekk fra Svåsand Ullensvang 1 09.09.2021  352007 6689449 047-107119 

Bekk fra Svåsand Ullensvang 2 09.09.2021  351938 6689196 047-107120 

Vikelva Kvam 1 08.09.2021  345471 6697347 052-107807 

Vikelva Kvam 2 08.09.2021  345351 6697397 052-107808 

Fosslielva Kvam 1 09.09.2021  344098 6693815 052-107809 

Ondalselva Kvam 1 09.09.2021  344113 6693766 052-107810 

Kyrkjeelva Kvam 1 09.09.2021  344284 6693566 052-107113 

Kyrkjeelva Kvam 2 09.09.2021  344198 6693167 052-107114 

Bekk ut i Osen Kvam 1 09.09.2021  334470 6683359 053-107115 

Bekk ut i Osen Kvam 2 09.09.2021  334299 6683580 053-107116 

Børsheimselva Kvam 1 07.09.2021  334305 6682714 053-107117 

Børsheimselva Kvam 2 07.09.2021  334092 6682648 053-107118 

Bekk ut i Nesvika Kvam 1 07.09.2021  329520 6673674 053-107746 

Bekk fra Nesvatnet Kvam 1 07.09.2021  329521 6673067 053-107747 

Bekk fra Nesvatnet Kvam 2 07.09.2021  329954 6673453 053-107748 

Fiskesetelva Alver 1 15.09.2021  295598 6725678 065-107108 

Fiskesetelva Alver 2 15.09.2021  296419 6724351 065-107749 

Fiskesetelva Alver 3 15.09.2021  296621 6723832 065-107750 

Fiskesetelva Alver 4 15.09.2021  296604 6722428 065-107751 

Fiskesetelva Alver 5 15.09.2021  296563 6722158 065-107752 

Fiskesetelva Alver 6 15.09.2021  295769 6722041 065-107109 

Fiskesetelva Alver 7 15.09.2021  296688 6723832 065-107753 

Fiskesetelva Alver 8 15.09.2021  296864 6723494 065-107110 

Fiskesetelva Alver 9 15.09.2021  297429 6722371 065-107754 

Fiskesetelva Alver 10 15.09.2021  296603 6722136 065-107755 

Storelva Alver 1 16.09.2021  295936 6739011 065-107756 
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Vassdrag Kommune Stasjon Dato Koordinater  

(UTM-32V) 
Vannlokalitetskode 

Storelva Alver 2 16.09.2021  296345 6738350 065-107757 

Storelva Alver 3 16.09.2021  296895 6737441 065-107758 

Storelva Alver 4 16.09.2021  297609 6736873 065-107105 

Storelva Alver 5 16.09.2021  297927 6736243 065-107759 

Storelva Alver 6 16.09.2021  297847 6735930 065-107760 

Storelva Alver 7 16.09.2021  297996 6734910 065-107106 

Storelva Alver 8 16.09.2021  298419 6734578 065-107761 

Storelva Alver 9 16.09.2021  298522 6734504 065-107762 

Storelva (Krokelva) Alver 10 16.09.2021  296977 6737339 065-107763 

Storelva (Krokelva) Alver 11 16.09.2021  296616 6736888 065-107764 

Storelva (Krokelva) Alver 12 16.09.2021  296835 6735736 065-107765 

Storelva (Mykingbekken) Alver 13 16.09.2021  298157 6735607 065-107766 

Storelva (Mykingbekken) Alver 14 16.09.2021  298575 6735440 065-107767 

Storelva (Olderdal) Alver 15 16.09.2021  297140 6735392 065-107768 

Storelva (Smørdal) Alver 16 16.09.2021  297899 6734763 065-107769 

 

Vedlegg 4.  Bunndyrstasjoner i undersøkte vassdrag i Vestland i 2021. Dato, koordinater (UTM-32V) 

og vannlokalitetskode i Vannmiljø for hver stasjon. 

Vassdrag Kommune Stasjon Dato Koordinater  

(UTM-32V) 
Vannlokalitetskode 

Bekk ut i Sævarhaugsvika Stord 1 07.09.2021 305464 6634547 044-107099 

Bekk ut i Sævarhaugsvika Stord 2 07.09.2021 305207 6634633 044-107100 

Petarteigelva Fitjar 1 08.09.2021 296509 6635445 044-107096 

Petarteigelva Fitjar 2 08.09.2021 296509 6635445 044-107098 

Fitjarelva Fitjar 1 08.09.2021 294430 6648331 044-107101 

Fitjarelva Fitjar 2 08.09.2021 295543 6647269 044-107102 

Kjærelva Fitjar 1 07.09.2021 292830 6645885 044-107103 

Bekk fra Renndalen Ullensvang 1 

 

 

 

09.09.2021 347384 6685299 02.60-107121 

Bekk ved Svåsand Ullensvang 1 

2 

 

09.09.2021 352007 6689449 047-107119 

Bekk ved Svåsand Ullensvang 2 09.09.2021 351938 6689196 047-107120 

Vikelva Kvam 1 

2 

 

08.09.2021 345463 6697369 052-107111 

Vikelva Kvam 2 08.09.2021 345331 6697405 052-107112 

Kyrkjeelva Kvam 1 09.09.2021 344284 6693566 052-107113 

Kyrkjeelva Kvam 2 09.09.2021 344198 6693167 052-107114 

Bekk ut i Osen Kvam 1 09.09.2021 334470 6683359 053-107115 

Bekk ut i Osen Kvam 2 09.09.2021 334299 6683580 053-107116 

Børsheimselva Kvam 1 07.09.2021 334305 6682714 053-107117 

Børsheimselva Kvam 2 07.09.2021 334092 6682648 053-107118 

Fiskesetelva Alver 1 15.09.2021 295598 6725678 065-107108 

Fiskesetelva Alver 2 15.09.2021 295769 6722041 065-107109 

Fiskesetelva (Kopperdal) Alver 3 30.11.2021 296864 6723494 065-107110 

Storelva Alver 1 16.09.2021 295967 6738975 065-107104 

Storelva Alver 2 16.09.2021 297609 6736873 065-107105 

Storelva Alver 3 16.09.2021 297996 6734910 065-107106 

Storelva (Krokelva) Alver 4 16.09.2021 296561 6736761 065-107107 
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Vedlegg 5. Bunndyr (grupper/arter og antall individ) på stasjonene i seks av de undersøkte vassdragene 

i Hardangerfjorden høsten 2021. Antall arter (totalt, EPT, og forsuringsfølsomme), forsuringsindeks I 

og II, RAMI-indeks og ASPT-indeks er gitt for hver stasjon. Sortering og artsbestemmelse er utført av 

Pelagia nature & environment AB. 

Taxon  Ind- 

eks 

Børsheims-

elva 

Kyrkjeelva Bekk ut 

i Osen 

Renndalen-

bekken 

Svåsand-

bekken 

Vikelva 

1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 

Døgnfluer Baetidae 
  

1 
         

 Baetis muticus 1 1 160 96 1 
       

 Baetis rhodani 1 25 97 
  

49 
 

1 14 
  

166 

 Leptophlebia marginata 0 1 2 
  

1 
      

 Leptophlebia sp. 
     

20 
     

1 

 Nigrobaetis niger 1 
 

34 
         

 Nigrobaetis sp. 1 16 
          

Steinfluer Amphinemura borealis 0 169 
   

81 32 13 8 
 

622 162 

 Amphinemura sp. 0 136 2 65 3 368 112 
   

36 165 

 Amphinemura sulcicollis 0 21 33 130 
  

88 
 

52 1 
 

96 

 Diura nanseni 0,5 
 

1 
    

2 
    

 Isoperla sp. 0,5 8 
        

1 
 

 Leuctra fusca 0 
   

1 
      

1 

 Leuctra hippopus 0 38 4 1 7 156 10 5 1 2 38 3 

 Leuctra nigra 0 8 
  

4 
 

1 
     

 Leuctra sp. 0 
          

32 

 Nemurella pictetii 0 
   

1 
      

1 

 Protonemura meyeri 0 1 7 
    

34 
    

 Siphonoperla burmeisteri 0 19 35 33 
 

70 34 
  

1 
  

Vårfluer Apatania sp. 0,5 
         

1 
 

 Hydroptila sp. 0,5 57 161 
   

33 
    

32 

 Limnephilidae 
  

1 
 

3 
      

1 

 Oxyethira sp. 0 8 33 
         

 Philopotamus montanus 0,5 
 

3 
    

1 
    

 Plectrocnemia conspersa 0 
 

35 
 

6 17 24 
  

3 
 

132 

 Polycentropodidae 
           

32 

 Polycentropus flavomaculatus 0 158 203 
  

126 169 
   

9 101 

 Rhyacophila nubila 0 1 5 
  

1 
 

3 1 
  

5 

 Rhyacophila sp. 
   

1 
       

32 

 Sericostoma personatum 0,5 1 34 1 69 2 17 
    

2 

 Tinodes waeneri 0,5 232 324 
  

171 132 
    

1 

Biller Contacyphon sp. 
    

6 
       

 Elmis aenea 
 

82 297 33 3 83 2 
   

68 135 

 Elodes sp. 
  

1 
 

4 
       

 Hydraena gracilis 
 

14 34 
 

1 51 34 
   

2 37 

 Limnius volckmari 
 

106 
   

2 10 
   

38 1 

Fåbørstem

ark 

Oligochaeta 
 

99 99 389 66 50 33 2 3 2 323 97 

Igler Helobdella stagnalis 0,5 
    

1 
      

Snegler Ampullaceana balthica 
          

4 11 

Tovinger Ceratopogonidae 
 

24 32 
   

9 
  

2 33 1 

 Chironomidae 
 

711 516 3191 2025 577 485 100 118 172 1027 1644 

 Chrysopilus auratus 
     

1 
      

 Dicranota sp. 
 

3 2 34 1 1 
 

2 2 1 38 2 

 Diptera 
  

32 
         

 Dixidae 
  

32 
         

 Eloeophila sp. 
 

1 
   

1 8 
     

 Empididae 
    

32 
   

2 
   

 Psychodidae 
    

32 
       

 Simuliidae 
 

33 33 
  

1 
 

2 12 
  

1 

Vannmidd Hydrachnidiae 
 

65 161 322 194 33 65 1 7 2 130 160 

Sum   2038 2414 4296 2459 1863 1298 166 220 186 2370 3054 

Forsuringsindeks I  1 1 1 1 1 0,5 1 1 0 0,5 1 

Forsuringsindeks II  0,6 3,7 0,9 0,6 0,6 - - - - - 0,9 

RAMI-indeks  4,9 5,5 5,1 5,1 5,1 5,2 3,0 3,4 2,3 4,4 5,0 

ASPT-indeks  6,8 6,8 6,2 5,8 6,4 6,6 6,0 5,1 6,2 5,6 6,1 

Antall arter  28 31 12 19 23 19 12 11 9 15 28 

Antall forsuringsfølsomme arter  7 8 2 2 4 3 3 1 0 2 4 

Antall EPT-arter  18 20 7 9 12 11 7 5 4 6 18 
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Vedlegg 6. Bunndyr (grupper/arter og antall individ) på stasjonene i fire av de undersøkte vassdragene 

i Stord og Fitjar kommune høsten 2021. Antall arter (totalt, EPT, og forsuringsfølsomme), 

forsuringsindeks I og II, RAMI-indeks og ASPT-indeks er gitt for hver stasjon. Sortering og 

artsbestemmelse er utført av Pelagia nature & environment AB. 

Taxon  
Ind- 

eks 
Fitjarelva Kjærelva Petarteigelva 

Sævarhaugsvika- 

bekken 
   1 2 1 1 2 1 2 

Døgnfluer Baetidae      1   

 Baetis rhodani 1   36 30  3 1 

 Caenis horaria 1   9     

 Caenis luctuosa 1   1  1   

 Centroptilum luteolum 1     140   

 Leptophlebia marginata 0 3  2 2 42   

 Leptophlebia sp.  8   1 48   

 Nigrobaetis niger 1    25    

Steinfluer Amphinemura borealis 0 27   198    

 Amphinemura sp. 0 8       

 Amphinemura sulcicollis 0     17   

 Isoperla sp. 0,5 1       

 Leuctra fusca 0     5   

 Leuctra hippopus 0 1   63   16 

 Leuctra sp. 0       1 
 Nemouridae      1   

 Nemurella pictetii 0     1   

 Protonemura meyeri 0    2    

Vårfluer Hydropsyche pellucidula 0,5    2    

 Hydropsyche siltalai 0,5   2     

 Hydropsyche sp. 0,5    8    

 Hydroptila sp. 0,5 2  16 9 28   

 Lepidostoma hirtum 0,5 1 2  2 8   

 Limnephilidae      1   

 Lype phaeopa  1       

 Molannodes tinctus 0     1   

 Neureclipsis bimaculata 0   96     

 Oxyethira sp. 0    16    

 Plectrocnemia conspersa 0  8      

 Polycentropus flavomaculatus 0 56   21 7   

 Rhyacophila nubila 0  1     1 

 Tinodes waeneri 0,5 20       

Biller Dytiscidae    8     

 Elmis aenea  25    7   

 Limnius volckmari  11  1 108 5 22  

Fåbørstem Oligochaeta  1 1 160 41 27 55 65 

Muslinger Pisidium sp. 0,25 1  6  8 1 1 
 Sphaeriidae    1     

Snegler Ampullaceana balthica    2   7  

Tovinger Antocha vitripennis     3    

 Ceratopogonidae  24  16  9 2 17 

 Chironomidae  559 25 418 202 234 39 1346 

 Eloeophila sp.       1  

 Muscidae    28     

 Neolimnomyia batava       1  

 Psychodidae        17 

 Simuliidae    33 9  1 257 
 Tipula sp.        1 

Vannmidd Hydrachnidiae     17 9 9 17 

Sum   749 37 835 759 600 141 1740 

Forsuringsindeks I   0,5 0,5 1 1 1 1 1 

Forsuringsindeks II   - - -  6,6 - - 

RAMI-indeks   4,4 - 5,1 4,3 4,7 - - 

ASPT-indeks   6,6 5,4 4,8 6,0 6,4 3,3 4,6 

Antall arter   17 5 17 19 21 11 12 

Antall forsuringsfølsomme arter   5 1 6 6 5 2 2 

Antall EPT-arter   11 3 7 13 14 1 4 
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Vedlegg 7. Bunndyr (grupper/arter og antall individ) på stasjonene i Fiskesetelva-vassdraget og 

Storelva-vassdraget i Alver kommune høsten 2021. Antall arter (totalt, EPT, og forsuringsfølsomme), 

forsuringsindeks I og II, RAMI-indeks og ASPT-indeks er gitt for hver stasjon. Sortering og 

artsbestemmelse er utført av Pelagia nature & environment AB. 

Taxon  
Ind- 

Eks 

Fiskesetelva Storelva 

1 2 3 1 2 3 4 

Døgnfluer Baetis fuscatus/scambus 1 1       

 Baetis muticus 1       96 

 Baetis rhodani 1 296 1 5524 161 128  548 

 Centroptilum luteolum 1 32       

 Cloeon dipterum-gr       1  

 Leptophlebia marginata 0  1    18  

 Leptophlebia sp.        33 

 Leptophlebia vespertina 0  35  64    

 Nigrobaetis niger 1 270   1575 64  998 

Steinfluer Amphinemura borealis 0    1 134  65 

 Amphinemura sp. 0 352  770    32 

 Amphinemura sulcicollis 0 105  1284     

 Brachyptera risi 0   4106     

 Diura nanseni 0,5   2     

 Isoperla sp. 0,5 97  134 19 195  32 

 Leuctra hippopus 0 310  131 5 67   

 Leuctra sp. 0 64  128  64   

 Nemoura cinerea 0  15  1    

 Nemoura sp.      64   

 Protonemura meyeri 0 70 2 137 41 265  37 

 Siphonoperla burmeisteri 0 35  263     

 Taeniopteryx nebulosa 0   1  523   

Vårfluer Halesus radiatus 0   1     

 Hydropsyche pellucidula 0,5    4    

 Hydropsyche siltalai 0,5 4 6  101 136 1 100 

 Hydroptila sp. 0,5      3  

 Ithytrichia sp. 0,5 32       

 Lepidostoma hirtum 0,5    19 135   

 Limnephilidae  1  128 16   32 

 Molannodes tinctus 0      1  

 Oxyethira sp. 0      28  

 Plectrocnemia conspersa 0 1  1     

 Polycentropus flavomaculatus 0 35 19  3 6 32 391 

 Rhyacophila nubila 0 75  136 1 66   

 Rhyacophila sp.  1      97 

 Sericostoma personatum 0,5 4  4     

 Silo pallipes    128     

 Tinodes waeneri 0,5      1  

Biller Elmis aenea  782 11 642 699 1813 32 453 
 Elodes sp.    2     

 Hydraena gracilis  167  256 1 65  2 

 Hydraena riparia      64   

 Limnebius truncatellus        1 

 Limnius volckmari  6 4 1     

 Stictotarsus duodecimpustulatus      1  

Fåbørstem Oligochaeta  99 25 129  65  2 

Muslinger Pisidium sp. 0,25 1 187   271   

Nematoder Nematoda      64   

Snegler Ampullaceana balthica  2       

Tovinger Ceratopogonidae  32 1      

 Chironomidae  1222 144 1284 219 3276 45 490 

 Cylindrotomidae   1      

 Dicranota sp.  3  3     

 Eloeophila sp.    1     

 Empididae  97    64   

 Muscidae   1   4  1 

 Psychodidae  1       

 Simuliidae  1 22 1281 2 324 1 226 

 Tipula sp.   1      

Vannmidd Hydrachnidiae  32  128 1 515 2 32 

Øyenstikkere Pyrrhosoma nymphula       1  

Sum   4230 476 16605 2933 8372 167 3668 

Forsuringsindeks I   1 1 1 1 1 0,5 1 

Forsuringsindeks II   0,9 - 1,3 3,9 0,6 - 5,3 

RAMI-indeks   4,9 3,6 5,3 4,9 4,8 3,7 5,2 

ASPT-indeks   6,0 4,9 6,9 6,9 6,1 6,1 5,8 

Antall arter   32 17 27 19 24 14 20 

Antall forsuringsfølsomme arter   9 3 4 6 6 3 5 
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