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FORORD
Rådgivende Biologer AS har prøvefisket innsjøen Skorgevatnet på oppdrag fra SFE Produksjon AS.
Grensen mellom Stad og Vanylven kommune går gjennom innsjøen, og følger i stor grad inn- og
utløpselvenes løp. Innsjøen har naturlig utløp på 356,45 moh., og i enkelte tabeller og i deler av rapporten
er dette omtalt som HRV.
Hensikten med oppdraget var å:
• Oppdatere bestandsstatus for fiskebestanden
• Vurdere reguleringseffekter
• Anbefale aktuelle kompensasjonstiltak for fisk, herunder å vurdere tiltak som kan øke naturlig
rekruttering av ungfisk
• Klassifisere innsjøen i henhold til vannforskriften

Feltarbeidet ble utført av Thomas Tveit Furset (Rådgivende Biologer) i samarbeid med Trond Sverre
Kvellestad (fra SFE). Cand.scient. Erling Brekke har analysert planktonprøvene, og alders- og
vekstanalyser og aldersbestemming er utført av Thomas Tveit Furset, og Harald Sægrov har
kvalitetssikret rapporten.
Rådgivende Biologer AS takker SFE Produksjon AS for lån av båt og tilrettelegging i forbindelse med
feltarbeidet. Takk til Ragna Flatla Haugland (SFE Produksjon AS) for oppdraget og for informasjon om
vassdraget og innsjøene, og til Per Erik Eimhjellen for informasjon om fyllingsgrad i innsjøer.

Bergen, 12. juli 2022
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SAMMENDRAG
Furset T.T., E. Brekke & M.A. Hulbak 2022. Prøvefiske i reguleringsmagasinet Skorgevatnet, 2021.
Rådgivende Biologer AS, rapport 3701, 19 sider, ISBN 978-82-8308-943-1.
Rådgivende Biologer AS gjennomførte i september 2021 fiskeundersøkelser i Skorgevatnet som ligger
på grensen mellom kommunene Stad og Vanylven (tabell 1). Skorgevatnet ligger i Skorgeelvavassdraget (092.3Z), som ligger på grensen mellom Vestland og Møre & Romsdal fylke.
Innsjøen er regulert, og har en reguleringshøyde på 24,4 meter. Nedbørsfeltet til Skorgevatnet er på 3,6
km², og utløpet ser ut til å være permanent tørrlagt (figur 1 og tabell 1). Skorgevatnet blir tappet til
kraftverket Skorge.
Tabell 1. Informasjon om Skorgevatnet som ble prøvefisket i september 2021. Innsjønr, areal av
innsjøene og nedbørfelt, reguleringshøyde og strandlinje er hentet fra NVE-atlas.
Innsjø
Skorgevatnet

Innsjø
nr.
1926

Areal v/
HRV (km²)
0,7

Strandlinje
v/HRV (m)
4347

Nedbørfelt
(km²)
3,6

Hoh.
Regulerings
(m)
høyde (m)
329,45-356,45
26

Innsjøen ble prøvefisket med bunngarn og flytegarn, og gytebekken ble undersøkt ved elektrofiske. Det
ble også samlet inn dyreplankton og tatt vannprøve. Det er foretatt en vurdering av status for
fiskebestanden og eventuelle behov for fiskeutsettinger eller andre kompensasjonstiltak (tabell 2). Det
foreligger ikke informasjon om tidligere utsettinger av fisk eller andre kultiveringstiltak.
Tabell 2. Fangst per bunngarnnatt (antall fisk) og estimert bestandsstørrelse, biomasse (ved HRV) og
antall fisk per meter strandlinje i den undersøkte innsjøen.
Parameter/
Innsjø
Skorgevatnet, ørret
Skorgevatnet, røye

Antall fisk
fanget
29
20

Fangst per
bunngarnnatt
1,8
1,4

Bestandsestimat
(totalt antall fisk)
1 600
1 300

Biomasse
(kg fisk/ha)
2,6
4,6

Fisk per m
strandlinje
0,5
0,4

Skorgevatnet har en tynn bestand av ørret og røye, begge med middels kondisjon. Det er årlig
rekruttering av ørret, og ørreten vokser raskt de tre første leveårene, men deretter avtar veksten og få
fisk blir lenger enn 25 cm. Alle røyene tilhørte samme årsklasse, og arten ser ut til å ha utfordrende
rekrutteringsforhold. Årlig tilvekst for røye ser ut til å være nokså lik som for ørret, men dette er usikkert
med bare en årsklasse. Man kan heller ikke si noe sikkert om vekststagnasjon eller maksstørrelse for
røye. En undersøkelse av fiskebestandene i vannet i 2004 viste mye det samme som i 2021, med lav
tetthet av både ørret og røye. Røyene fanget i 2004 var fra tre ulike årsklasser, men det ble fanget bare
4 røye totalt, og gyteforholdene for røye har trolig endret seg lite i perioden. Store variasjoner i vannstand
kan påvirke rekruttering av røya, noe som særlig er aktuelt i regulerte innsjøer, men historiske
vannstandsdata gir ingen entydig forklaring på hvorfor rekruttering lykkes enkelte år, og det kan være
flere ukjente faktorer som spiller inn her. Med tynne bestander av ørret og røye kunne man forventet
bedre tilvekst og større fisk, men det ser ikke ut til at næringstilgangen i innsjøen gir grunnlag for tettere
bestander, og det anbefales ikke tiltak for å bedre rekrutteringsforhold eller øke bestandstettheten.
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INNLEDNING
Oppdemming av innsjøer til vannkraftsformål har foregått i Norge i flere hundre år. Storskala
vannkraftutbygginger for elektrisitetsproduksjon foregikk i hovedsak i perioden 1950 til 1985, og
innebar oppdemming av innsjøer og overføring av vann mellom nedbørfelt, i hovedsak i høyfjellet.
Norge er i dag den største vannkraftprodusenten i Europa (www.regjeringen.no), og mer enn 900 norske
innsjøer > 50 ha (av totalt 4 491) er regulert (Marttunen mfl. 2006).
Regulering kan ha store økologiske konsekvenser i en innsjø. På grunn av unaturlig store svingninger i
vannstand vil littoralsonen utsettes for stadig tørrlegging, oftest om vinteren, hvilket medfører
frostskader og erosjon av sedimenter. I sum gir dette en redusert produksjon av bentisk flora og fauna,
spesielt i innsjøer med stor reguleringshøyde, høy turbiditet og bratt littoralsone (Palomäki 1994;
Hellsten 1997). Mange invertebratgrupper tåler ikke de nevnte endringene i habitat, og forsvinner fra
regulerte innsjøer (Schnell mfl. 1997; Marttunen mfl. 2006). Videre vil varmebudsjettet forskyves mot
mer arktiske forhold etter regulering, noe som også kan ekskludere en del invertebratgrupper (Schnell
mfl. 1997). Fjærmygg, skjoldkreps, linsekreps og pelagiske krepsdyr klarer seg imidlertid godt i
regulerte innsjøer (Brabrand 2010).
For ørret fører den reduserte biomassen og/eller diversiteten av bunndyr i reguleringsmagasiner generelt
til en høyere andel plankton og/eller fjærmygg i dietten. I tillegg vil endringer i magasinets vannstand
ofte føre til at enkelte gytebekker ikke lenger er tilgjengelige, hvilket vil medføre redusert rekruttering
som følge av en reduksjon i tilgjengelig gyte- og oppvekstareal.
Mange regulerte innsjøer er mye brukt til fritidsfiske, og det utføres derfor ofte avbøtende tiltak for å
opprettholde en ørretbestand som er attraktiv for fiske. Fiskeutsettinger fra klekkeri eller flytting av fisk
mellom nærliggende innsjøer har vært det vanligste kultiveringstiltaket i høyfjellsmagasiner i Norge,
mens tilrettelegging for gyting i bekkene har vært mindre utbredt. Det er også mulig å manipulere
ørretbestandene ved tilpassing av magasinets vannstand i oppvandringsperioden for gytefisk, ettersom
vannstanden kan være avgjørende for oppvandring i gytebekkene. .
Et av formålene med prøvefiske i innsjøer påvirket av regulering er ofte å gi råd om hvordan fremtidig
kultivering og regulering bør utføres for å opprettholde en ørretbestand som er attraktiv som
fritidsfiskeressurs. Mange innsjøer hadde tette bestander av småfallen ørret før regulering, og lokale
interessegrupper ønsker i slike tilfeller ofte ikke en gjenoppretting av naturtilstanden. EUs vanndirektiv
og vannforskriften (VF 2006) forholder seg imidlertid til naturtilstanden som referansepunkt, og enhver
endring fra naturtilstanden kan resultere i en forringelse av en innsjøs økologiske status
(Direktoratsgruppa vanndirektivet 2018). Det oppstår dermed i en del tilfeller en motsetning mellom
målet om å oppnå “god” eller bedre økologisk tilstand i henhold til vannforskriften, og ønsket om å tilby
en attraktiv bestand til fritidsfiskere. Det er viktig å være bevisst på dette dilemmaet ved vurderinger
rundt tiltak i reguleringspåvirkede innsjøer.
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VASSDRAGSBESKRIVELSE
Skorgelva-vassdraget (092.3Z) ligger på grensen mellom Stad og Vanylven kommune, som ligger i
henholdsvis Vestland og Møre & Romsdal fylke. Vassdraget har et naturlig nedbørsfelt på 7,5 km², og av
dette har Skorgevatnet et nedbørsfelt på 3,6 km².
I Skorgelva-vassdraget ligger kraftverket Skorge (figur 1). Kraftverket har inntak i Skorgevatnet, og utløp
gjennom kanal til sjø. Det er ingen overføringer i nedbørsfeltet. Anlegget eies og driftes av SFE produksjon
AS, og har vært i drift siden 1936.

Figur 1. Kart over Skorgeelva-vassdraget, med kunstige vannveier, kraftverk og nedbørsfelt markert.
Fiske og fiskeutsettinger
Det er ikke fremkommet vesentlig informasjon om omfang av fiske, eller forekomst av fiskeutsettinger
i vassdraget.
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METODE
GARNFISKE
Prøvefisket ble gjennomført med seksjonerte fleromfarsgarn (“nordisk standard”). Hvert bunngarn er 30
m langt og 1,5 m dypt, og er satt sammen av 12 like lange seksjoner med forskjellige maskevidder.
Maskeviddene som er benyttet i hvert garn er: 5,0 - 6,3 - 8,0 - 10,0 - 12,5 - 16,0 - 19,5 - 24,0 - 29,0 35,0 - 43,0 og 55,0 mm. Hvert flytegarn er 45 m langt og 5 m dypt, og er satt sammen av 9 like lange
seksjoner (5 m) med maskeviddene 8,0 - 10,0 - 12,5 - 16,0 - 19,5 - 24,0 - 29,0 - 35,0 og 43,0 mm.
Fangstinnsatsen ble tilpasset areal og antatt bestandstetthet i innsjøen, og det ble benyttet 13 bunngarn
og ett flytegarn.
FISKEOPPGJØRING OG ALDERSBESTEMMING
All fisk er lengdemålt til nærmeste mm fra snutespissen til ytterst på halefinnen når fisken ligger naturlig
utstrakt. Vekten er målt til nærmeste gram på elektronisk vekt. Kondisjonsfaktoren (K) er regnet ut etter
formelen K = (vekt i gram)*100/(lengde i cm)³. Kjønn og kjønnsmodning ble bestemt. Kjøttfargen er
inndelt i kategoriene hvit, lyserød og rød. Gjennomsnittlig lengde, vekt og kondisjonsfaktor for hver
årsklasse av fisk i de enkelte innsjøene er oppgitt med standardavvik. Det er tatt mageprøver av et utvalg
av fangsten i hver innsjø.
Øresteiner er brukt til aldersfastsettelse. Det gjøres oppmerksom på at usikkerheten i aldersfastsettelse
øker med økende fiskealder, spesielt for fisk med stagnert vekst.
BESTANDSESTIMAT
Det finnes informasjon fra prøvefiske i innsjøer der antallet fisk er kjent ved at mesteparten av fisken
senere er blitt oppfisket, eller der antallet er bestemt ved bruk av akustisk utstyr (Sægrov 2000; Knudsen
& Sægrov 2002). Disse resultatene tilsier at et bunngarn i praksis fanger all fisk som oppholder seg i 5
m bredde på hver side av garnet, totalt 10 m bredde og innen et areal på 300 m² for et 30 m langt garn.
Det må også tas med i vurderingen at fisk som er mindre enn ca. 12 cm har lavere fangbarhet enn større
fisk, og at en del av disse fremdeles kan oppholde seg i bekker/elver. Det er også sannsynlig at stor fisk
(> 25 cm) har et større aktivitetsområde i løpet av en beiteperiode enn fisk i lengdegruppen 12-25 cm,
og dette betyr at antall større fisk kan bli beregnet for høyt. Ved beregning av total bestand er det videre
antatt at gjennomsnittsfangsten per garnnatt er representativ for hele innsjøen.
Bestanden er estimert ved å ta gjennomsnittlig fangst per garnnatt i bunngarnene som står i strandsonen,
og gange denne opp med lengden av strandlinjen. Det antas da som nevnt over at hvert garn avfisker 10
m av strandlinjen. Metoden er avhengig av fangsteffektiviteten på det aktuelle garnsettet, noe som kan
variere med hvor garnene plasseres, men også med værforhold og tid på året. Erfaring fra kontrollerte
forsøk i fem innsjøer med ulik størrelse og topografi indikerer en feilmargin på ± 30 % på estimatene
(Rådgivende Biologer AS, upubl. data).

ELEKTROFISKE
Potensielle gytebekker ble undersøkt ved én gangs overfiske med elektrisk fiskeapparat, og
gyteforholdene ble vurdert. Fisken ble artsbestemt og lengdemålt, og deretter sluppet ut igjen.

DYREPLANKTON
Det ble tatt to vertikale håvtrekk med planktonhåv i innsjøen. Dypet prøvene ble tatt fra er beskrevet.
Planktonhåven hadde håvdiameter på 30 cm og maskevidde på 60 μm. Prøven ble fiksert og konservert
med etanol. Innholdet i prøven ble artsbestemt og talt opp i tellesleide under binokular lupe. Det blir tatt
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delprøver dersom prøven inneholdt svært mange individer, og hele prøven blir da skannet for arter med
få individer. Tettheten er beregnet og oppgitt som dyr/m² og dyr/m³. Arter som ikke sikkert kunne
artsbestemmes under lupe ble preparert med melkesyre på objektglass og bestemt under mikroskop.
Oversikt over forsuringsfølsomme og forsuringstolerante krepsdyrarter finnes i vedlegg til Veileder
02:2018 (Tabell V4.3.4). Det er og brukt en sammenstilling av artenes miljøpreferanser fra over 800
innsjøer på Vestlandet, og en rapport som sammenstiller informasjon rundt forsuring, kalking og naturlig
restaurering av innsjøer (Johnsen mfl. 2009, Brekke m.fl. 2011 og referanser nevnt der). I tillegg er
Hobæk (1998) benyttet.

VANNKVALITET
Det ble gjort analyser av vannkvaliteten ved innsamling av vannprøve i område med rennende vann i
elv. Prøvene ble analysert for parameterne surhet (pH), turbiditet (FNU), farge (mg Pt/l), total fosfor
(µg/l), total nitrogen (µg/l) og total organisk karbon (µg/l). Vannkvalitetsanalysene er utført av Eurofins,
avdeling Bergen.

SIKTEDYP
Siktedypet ble målt med secchi-skive fra båt sentralt i innsjøen.
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STATUS I HENHOLD TIL VANNFORSKRIFTEN
Den undersøkte innsjøen er vurdert med utgangspunkt i Forskrift om rammer for vannforvaltningen (VF
2006), og Veileder 02:2018 - “Klassifisering av miljøtilstand i vann” (Direktoratsgruppa vanndirektivet
2018). I tillegg er elementer fra Miljødirektoratets rapport “Vannforskriften og fisk - forslag til
klassifiseringssystem” (Sandlund mfl. 2013) inkludert i vurderingene, ettersom Veileder 02:2018 i stor
grad bygger på denne.
Skorgevatnet er definert som sterkt modifisert vannforekomst(SMVF) pga. vannkraftutbygging. Det er
foretatt en vurdering av økologisk tilstand for fiskesamfunnet i forhold til forventet naturtilstand, og en
vurdering av hydromorfologiske endringers påvirkning på fisk som kvalitetselement.
Forklaringsnøkkel til fargekoder for klassifisering
God
Moderat
Dårlig

Svært god

Svært dårlig

Gjeldende kategorisering
Kategorisering er undersøkt 21. april 2022 i http://vann-nett.no (vann-nett). (tabell 3). For innsjøer og
elver som er oppført som sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) vurderes bare potensiell
miljøtilstand, samt at nødvendige tiltak for å oppnå dette potensialet blir oppgitt. Skorgevatnet har godt
økologisk potensial, og udefinert kjemisk tilstand.
Tabell 3. Status for vannforekomstene i Vann-nett per 21. april 2022 (http://vann-nett.no). Innsjønavn
tilsvarer navn som er brukt i denne rapporten, vann-nett kan operere med andre navn.
Innsjø/elv

Typologi

Skorgevatnet

Middels, svært kalkfattig, klar

Vann-type

Økologisk tilstand

L302d

Godt potensiale

Kjemisk
tilstand
Udefinert

Risiko ang.
miljømål
Risiko

Referansetilstand og bestandsnedgang
I naturlig fisketomme innsjøer er fisk ikke et kvalitetselement som skal vurderes i henhold til
vanndirektivet (Direktoratsgruppa vanndirektivet 2018). Mange naturlig fisketomme vannforekomster i
Norge har i dag ørretbestander, ettersom ørret har blitt introdusert av mennesker til et stort antall
innsjøer. I tilfeller der arter ble introdusert til en vannforekomst før 1900 skal disse behandles som en
“naturlig forekomst”, mens fisk introdusert etter 1900 skal behandles som en påvirkningsfaktor heller
enn et kvalitetselement (Direktoratsgruppa vanndirektivet 2018).
Det regnes som sannsynlig at både ørret og røye ble introdusert til innsjøen før 1900. Det er
gytemuligheter for ørret i innløpsbekken, og ytterligere utsettinger har derfor ikke vært nødvendig for å
opprettholde bestanden, røyen gyter vanligvis i strandsonen i innsjøer ned til ca. 10 meters dyp. I
henhold til Veileder 02:2018 er det gjort en ekspertvurdering av referansetilstanden (naturtilstanden) for
bestandene. Ettersom det ikke foreligger data for bestandsstatus før regulering, må vurderinger av
naturtilstanden gjøres ut fra forventet produktivitet sett i lys av næringsforhold, klimatiske forhold og
gyteforhold.
Den undersøkte innsjøen ligger 356 moh., i et område dominert av snaufjell og litt skog, og forventes
derfor å være middels produktiv. Redusert næringstilgang på grunn av vannstandsregulering er også
antatt å være en vesentlig faktor i innsjøer som har reguleringshøyde på over 12 m (Direktoratsgruppa
vanndirektivet 2018). Unaturlige vannstandsvariasjoner har i stor grad påvirket tilgjengelig gyteareal
innsjøen (tabell 4). Tetthet av fisk og årlig tilvekst er som forventet ut fra næringsgrunnlaget og
gytemulighetene, noe som innebærer at det ikke er andre vannkjemiske faktorer som direkte påvirker
fiskens rekruttering og tilvekst.
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Tabell 4. Økologisk tilstand for fisk i de undersøkte innsjøene basert på estimert bestandsnedgang for
fisk, fangst per garninnsats (CPUE), og støtteparameterne pH og reguleringshøyde.
Parameter/
Innsjø

Bestandsnedgang (%)

OR*

CPUE
Ørret Røye

Surhet
(pH)

Reg.høyde
(m)

Økologisk tilstand
fisk

Skorgevatnet
0-10
≤ 25
3,9
3,2
6,2
>12
God
*Vurderingen av CPUE er avhengig av oppvekstratioen (OR). Det er ikke tatt hensyn til OR for røye.

Vannkvalitet
Vannprøven tatt i forbindelse med prøvefisket i september 2021 er her lagt til grunn for vurderingen
(tabell 5), men det gjøres oppmerksom på at vannkvaliteten kan variere en del gjennom året. For å gjøre
en kvalitetsmessig god nok vurdering burde det vært tatt minst fire prøver i innsjøen gjennom året.
Basert på det ene prøvepunktet fra denne undersøkelsen kommer begge innsjøene i kategori "god" med
hensyn på forsuring.
Tabell 5. Resultat av de vannkjemiske analysene av vannprøver tatt i de undersøkte innsjøene 29.
september 2021.
Skorgevatnet

Parameter
Surhet (pH)
Konduktivitet (mS/m)
Turbiditet (FNU)
Farge (mg Pt/l)
Total Fosfor (µg/l)
Total Nitrogen (µg/l)
TOC (mg/l)

6,2
3,04
0,24
19
5,9
120
2,2

CPUE
Fangst per garninnsats (CPUE = antall fisk pr. 100 m² garnflate pr. natt) er en parameter som brukes til
å vurdere økologisk tilstand i innsjøer med forsuring som hovedpåvirkning. Veileder 02:2018 oppgir
imidlertid ikke en lignende parameter for innsjøer med hydromorfologiske endringer som
hovedpåvirkning. Ettersom garnfiske også i slike innsjøer er den vanligste metoden ved undersøkelser
av ørretbestander, anser vi det likevel hensiktsmessig å bruke CPUE som en parameter ved vurdering
av økologisk tilstand for fisk i innsjøen som her er prøvefisket.
En del ørretbestander er naturlig tynne på grunn av lite gyte- og/eller oppvekstareal i elver/bekker. CPUE
må derfor sees i sammenheng med oppvekstratio (OR), som er forholdet mellom tilgjengelig gyte- og
oppvekstareal i rennende vann (målt i m²) og innsjøareal (målt i hektar). Ved beregning av OR er her
hele det tilgjengelige elvearealet inkludert, med unntak av svært strie strekninger som sannsynligvis
sjelden eller aldri passeres av oppvandrende gytefisk. Alle bunngarnene er inkludert ved utregning av
CPUE. Røya er innsjøgyter, og forekomst av gyteområder i innsjøen er ukjent. OR er derfor ikke
beregnet for røye.
I Veileder 02:2018 skilles det mellom innsjøer med OR over 50, mellom 25 og 50, og under 25, og
tilstandsgrenseverdiene for CPUE øker med økende OR. OR er vurdert til å ligge på ≤ 25. Fangst per
garninnsats er "moderat" i innsjøen (tabell 4).
Hydromorfologisk påvirkning - reguleringshøyde
Unaturlige vannstandsvariasjoner vil virke negativt på næringsforholdene for ørret som beiter i
strandsonen, og effektene øker med økende reguleringshøyde. Effektene forventes å være mer dramatisk
i turbide enn i klare innsjøer, da dårlig sikt også gir redusert biologisk produksjon i pelagialsonen.
Veileder 02:2018 inneholder derfor indikative klassegrenser for innsjøreguleringers påvirkning på fisk
som kvalitetselement i form av reguleringshøyde. Innsjøen har “svært dårlig” økologisk tilstand for
denne parameteren (tabell 4).
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Økologisk tilstand - fisk
Det er foretatt en samlet vurdering av økologisk tilstand for fisk i hver enkelt innsjø, basert på samtlige
ovenfornevnte parametere (tabell 4). Av disse er antatt bestandsnedgang og fangst per garninnsats
vektlagt høyest, mens de resterende er brukt som støtteparametere. For CPUE er det tatt hensyn til at et
flertall av garnene ble satt i lenke ned mot dype områder for å undersøke dybdefordeling mellom ørret
og røye. De dypeste garnene er mindre representative for ørretens habitatbruk, og om man ser vekk fra
de dypeste garnene i lenkene er CPUE innenfor "god" tilstand. Basert på en totalvurdering er økologisk
tilstand for fisk funnet å være “god” i innsjøen.
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RESULTAT
1

SKORGEVATNET

INNSJØEN
Skorgevatnet (innsjø nr. 1926) ligger i Skorgelva-vassdraget (092.3Z). Innsjøen ble regulert i 1936, og
har en reguleringshøyde på 26 m, mellom 329,45 moh. ved LRV og naturlig utløp på 356,45 moh. Ved
vannstand under ca. 354 m.o.h. blir en bukt i sørvest skilt fra resten av innsjøen. Innsjøen har et areal på
0,7 km², og en strandlinje på ca. 4,3 km ved HRV (figur 2). Innsjøen tappes gjennom tunnel og rørgate
til kraftverket Skorge (figur 2). Nedbørfeltet er på 3,6 km².

Figur 2. Kart over Skorgevatnet, med elektrofiskestasjoner, posisjon for planktonprøve og garn. Merk
at det var lav vannstand ved undersøkelsen, og at kartgrunnlaget som viser vanndekning ved HRV.
Skorgevatnet ble prøvefisket i 2004 (Gladsø & Hylland 2005). Bestanden av både ørret og røye var tynn,
og det ble vurdert at innsjøen muligens ikke hadde grunnlag for en tettere bestand. Det virket å være
god rekruttering av ørret, og begrenset rekruttering av røye.
Vannstanden er normalt mellom 340 og 352 moh. i løpet av året, men det er noe variasjon fra år til år
(figur 3). Perioden med lavest vannstand er normalt i april-mai, med økende vannstand utover
sommeren og høsten, før vannstanden igjen synker fra januar. I oppvandrings- og gyteperioden for ørret
(antatt å være ca. 15. september til 30. oktober) har vannstanden de fleste år ligget mellom 5 og 10 meter
under HRV.
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Figur 3. Vannstand i Skorgevatnet i perioden 1. januar 2010 til 1. desember 2021. Forventet
oppvandrings- og gyteperiode for ørret (15. september til 30. oktober), dato for prøvefiske, LRV og moh.
for naturlig utløp er markert.

Figur 4. Skorgevatnet sett fra sør 28. september2021.
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METODER
Innsjøen ble garnfisket 28.-29. september 2021 med tre enkle fleromfars bunngarn i dybdeintervallet 024 m, og to bunngarnslenker á fem garn. Den ene lenken stod i dybdeintervallet 0-55 m, og for den
andre lenken var dybdeintervallet 0-79 m for de fire innerste garnene, mens dybden ble for stor på enden
av det ytterste garnet til at ekkoloddet klarte å måle (figur 2). Det ble satt et 5 m dypt flytegarn sørvest
i innsjøen. Innløpet i sør ble elektrofisket, og det ble tatt to trekk med planktonhåv fra 30 m dyp. Det
var pent vær og lite vind under prøvefisket, og vannstanden var ca. 347 moh. (9,5 m under HRV) (figur
4). Siktedypet var 6 m, og temperaturen like under vannoverflaten var 10,4 °C.
RESULTAT
Garnfiske
Under garnfisket ble det fanget 29 ørret og 20 røyer. Ørreten varierte i lengde fra 15,7 til 26,2 cm, med
en gjennomsnittslengde på 22,2 cm, og røyene varierte i lengde fra 26,6 til 32,2 cm, med en
gjennomsnittslengde på 29,4 cm (tabell 6 & tabell 7). Vekten på ørreten varierte fra 51 til 170 gram, og
snittvekten var 117 gram. Vekten på røyene varierte fra 198 til 296 gram, med en snittvekt på 241 gram.
Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 1,06 for ørret og 0,95 for røye, og det var en nedgang i k-faktor
med økende alder. Det ble bare fanget en årsklasse av røye, og for disse individene varierte k-faktoren
mellom 0,67 og 1,12.
Fangsten av ørret fordelte seg på 12 hanner og 17 hunner. Av disse var 6 hanner og 13 hunner
kjønnsmodne. De yngste kjønnsmodne hannene var to år, mens de yngste kjønnsmodne hunnene var
fire år. Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning for hanner og hunner er trolig henholdsvis 2 og 4 år,
men for hunnene er dette noe usikkert siden det ikke ble fanget hunner yngre enn 4 år.
For røye fordelte fangsten seg på 15 hanner og 5 hunner. Av disse var 13 hanner og 5 hunner
kjønnsmodne, og det ble ikke funnet at noen av disse hadde gytt tidligere. Alle røyene tilhørte samme
årsklasse.
Tabell 6. Gjennomsnittlig lengde (cm), vekt (g) og kondisjonsfaktor med standard avvik, samt antall
hanner og hunner og andel kjønnsmodne fisk for de ulike aldersgruppene av ørret fanget i Skorgevatnet
28.-29. september 2021.
Alder
Årsklasse
Antall
Lengde
(cm)
Vekt
(g)
K-faktor
Hunner
Hanner

Snitt
Sd
Snitt
Sd
Snitt
Sd
Antall
% modne
Antall
% modne

2+
2019
3
18,3
2,3
78
25
1,25
0,06
0
3
66,7

3+
2018
4
19,9
0,9
86
18
1,09
0,16
0
4
75,0

4+
2017
15
22,5
1,4
121
20
1,06
0,09
11
72,7
4
25,0

5+
2016
6
24,5
1,4
140
14
0,96
0,09
5
80,0
1
0,0

6+
2015
1
25,1
156
0,99
1
100,0
0
-

Totalt
29
22,2
2,4
117
28
1,06
0,12
17
76,5
12
50,0

Alle ørretene var hvite i kjøttet. Blant røyene hadde 18 lyserød kjøttfarge og 2 var hvite i kjøttet.
Det var synlige innvollsparasitter i en ørret, og parasitteringsgraden var lav. Alle røyene hadde
innvollsparasitter, der parasitteringsgraden var moderat i 9 fisk, og høy i 11.
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Tabell 7. Gjennomsnittlig lengde (cm), vekt (g) og kondisjonsfaktor med standardavvik, samt antall
hanner og hunner og andel kjønnsmodne i de ulike aldersgruppene av røye fanget i Skorgevatnet 28.29. september 2021.
7+
2014
20
29,4
1,6
241
27
0,95
0,13
5
100,0
15
86,7

Alder
Årsklasse
Antall
Lengde
(cm)
Vekt
(g)
K-faktor
Hunner
Hanner

Snitt
Sd
Snitt
Sd
Snitt
Sd
Antall
% modne
Antall
% modne

Totalt
20
29,4
1,6
241
27
0,95
0,13
5
100,0
15
86,7

Det var ørret i samtlige fem bunngarn som stod ut fra strandsonen, men ikke i noen av de dypere garnene
i lenkene, og fangsten i de fem garna som stod fra land varierte fra 2 til 8 per garn. Den gjennomsnittlige
fangsten var 1,8 ørret per bunngarnnatt, og gjennomsnittlig fangst i de fem garnene som stod i
strandsonen var 4,6. Ut fra dette ble bestanden estimert å være omtrent 2 000 ørret. Med en snittvekt på
112 gram for ørret fanget i bunngarn tilsvarer dette 3,2 kg per hektar, som er en relativt lav biomasse.
Ved undersøkelsen var vannstanden 9,5 meter under HRV, og strandlinjen var derfor mindre enn ved
HRV, noe som fører til en overestimering av antall fisk. Historiske flyfoto er benyttet for å estimere
strandlinjen ved tilsvarende vannstand som det var under prøvefisket, og dette indikerer en bestand på
rundt 1 600 ørret og en biomasse på 2,6 kg per hektar (ved HRV). Bestandstettheten er trolig relativt
lav.
Det var røye i tre bunngarn, og alle stod i strandsonen. Fangsten varierte fra 1 til 14 fisk per garn.
Gjennomsnittlige fangst av røye per bunngarnnatt var 1,5, og gjennomsnittlig fangst i de fem garnene
som stod i strandsonen var 3,8. Røyebestanden i innsjøen er estimert til å telle 1 600 fisk, som med en
snittvekt på 241 gram for røyer fanget i bunngarn utgjør en biomasse på 5,8 kg per hektar. Etter justering
av strandlinje er antall røye estimert til 1 300 fisk, med en biomasse på 4,6 kg per hektar. Røyebestanden
har en relativt lav tetthet, men samlet biomasse er noe høyere enn antallet skulle tilsi som følge av høy
snittvekt.
I flytegarnet ble det fanget seks ørret og en røye. Gjennomsnittlig lengde på ørretene var 23,9 cm, med
en snittvekt på 137 gram. Røyen i flytegarnet var 29,6 cm og 237 gram, og dette var den ene av to røyer
som ikke var kjønnsmodne. Forskjellen mellom fangst i bunn- og flytegarn indikerer at mindre individer
av ørret oppholder seg i strandsonen og ved bunnen, mens det kan se ut til at røye i liten grad oppholder
seg i frie vannmasser.

Rådgivende Biologer AS

14

Rapport 3701

Figur 5. Lengde- og aldersfordeling for ørret (øverst) og røye (nederst) fanget under garnfisket i
Storevatnet 9.-10. august 2021.
Aldersfordelingen for ørreten i Skorgevatnet viser at fisken stammet fra årsklassene fra perioden 2015
til 2019 (figur 5). Årsklassen klekket i 2017 var mest tallrik, med 15 fisk, og øvrige årsklasser bestod
av 1 til 6 fisk. Det ble bare fanget røye fra årsklassen som ble klekket i 2014.
Ørreten i Skorgevatnet var 18,3 cm etter tre
vekstsesonger, og de syv neste årene var
tilveksten knapt 2 cm pr år (figur 6). Med bare en
årsklasse av røye kan man ikke si noe om årlig
tilvekst, men sammenlignet med kurven for ørret
kan det se ut til at røyen vokser seg større før
veksten stagnerer.
Figur 6. Vekstkurve basert på gjennomsnittlig
lengde (med standardavvik) ved avsluttet
vekstsesong for ørret og røye fanget i Skorgevatnet
28.-29. september 2021. Antall fisk fanget i hver
aldersgruppe er markert for hver art og årsklasse.
Elektrofiske
Det finnes bare en innløpsbekk som ligger i sørenden av innsjøen, som munner ut i bukten i sørvest.
Denne bukten blir skilt fra resten av innsjøen når vannstanden senkes med rundt 2 meter, og utgjør da
et lite tjern. Vannstanden var senket 9,5 meter ved undersøkelsen, og bekken fra tjernet ned til innsjøen
var ca. 70 meter lang. Det ble elektrofisket fra strandsonen og opp til tjernet, og videre oppstrøms tjernet.
Vannføringen var normal for årstiden.
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Bekken mellom innsjøen og tjernet er nokså stri i nedre og midtre del, men stryk og steinbunn. I øvre
del er det mer kulper, og mulighet for gyting øverst i utløpet (figur 7). Over tjernet renner bekken rolig,
og der er det bra med oppvekst- og gyteareal et langt stykke innover dalen.

Figur 7. Oppe til venstre; strandsone og nedre del av innløpsbekk. Oppe til høyre; øvre del av
innløpsbekk, med tjern i bakgrunnen. Nede til venstre; nedre del av bekk oppstrøms tjern. Nede til høyre;
øvre del av bekk oppstrøms tjern, med gyteområde.
Temperaturen var 10,4 °C, og ledningsevnen var 16,8 µS/cm. I bekken mellom innsjøen og tjernet ble
det fanget tre ørreter med lengder på 15,1 – 26,7 cm i strandsonen og i nedre del av bekken i et område
på 40 m² (stasjon 1), og fem ørreter på 4,8 – 21,6 cm i øvre del og utløpet av tjernet i et område på 25
m² (stasjon 2). Det ble ikke fanget ørret i midtpartiet av denne bekken. (figur 8). I en kulp på 15 m²
like over tjernet ble det fanget 11 ørreter på 7,7 – 27,2 cm (stasjon 3), og i øvre del av denne bekken ble
det fanget 13 ørreter med lengder på 3,2 – 6,0 cm i et område på 33 m² (stasjon 4).

Figur 8. Lengdefordeling for fangst ved
elektrofiske i ulike deler av innløpsbekk 28.-29.
september 2021.
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Vannkvalitet
Vannprøven tatt i innsjøen den 29. september 2021 hadde en surhet på pH 6,2, og konsentrasjonen av
total fosfor var 5,9 µg/l (tabell 5). Med hensyn på pH er målingen i tilstandsklasse "god", men på grensen
til "svært god", mens den med hensyn på fosfor er i tilstandsklasse "moderat" (VD 2018).
Dyreplankton
Dyreplanktonsamfunnet i Skorgevatnet virker å være noe artsfattig. I planktontrekket ble det funnet
moderate tettheter av vannloppen Bosmina longispina og hoppekrepsen Arctodiaptomus laticeps. Det
ble ellers funnet lave tettheter av to andre arter av vannlopper og en art av hoppekreps, og det ble funnet
noen få individer av to andre arter fra hver gruppe. Av hoppekreps ble det også funnet litt nauplier og
copepoditter (ungstadier av hoppekreps) (tabell 8). Av hjuldyr var det nokså høy tetthet av tre arter, og
totalt ble det påvist 11 arter hjuldyr i prøven.
Tabell 8. Tetthet av vannlopper og hoppekreps (antall dyr per m² og antall dyr per m³), og relativ tetthet
av hjuldyr i Skorgevatnet 29. september 2021.
Dyregruppe
Vannlopper

Art/gruppe
Bosmina longispina
Daphnia cf. galeata
Holopedium gibberum
Polyphemus pediculus
Hoppekreps
Arctodiaptomus laticeps
Cyclops scutifer
Mixodiaptomus laciniatus
Calanoide copepoditter
Cyclopoide nauplier
Cyclopoide copepoditter
Hjuldyr (Rotatoria)
Ascomorpha ecaudis
Asplanchna priodonta
Collotheca sp.
Conochilus sp.
Kellicottia longispina
Keratella cochlearis
Keratella hiemalis
Lecane sp.
Ploesoma hudsoni
Polyarthra major
Testudinella cf. Emarginula
Totalt, vannlopper og hoppekreps

Dyr/m²
2377
679
509
35
2 207
594
85
85
679
340

Dyr/m³
119
34
25
2
110
30
4
4
34
17

Relativ tetthet

xx
xxx
xxx
xxx
xxxx
xxxx
xxx
x
x
xxxx
x
7 590

379

Av de registrerte dyreplanktonartene er arter innenfor slekten Dahnia sp. regnet som svært
forsuringsfølsomme, mens A. laticeps og M. laciniatus er regnet som moderat forsuringsfølsomme (VD
2018). Med unntak av C. scutifer som er funnet å være følsom for fosuring var det ingen andre arter av
hoppekreps eller vannlopper som i kjent grad indikerer forsuringstilstand i innsjøer. Blant hjuldyrene er
det funnet redusert forekomst av slektene Keretella og Polyarthra i forsurede innsjøer. Diversiteten av
dyreplankton i Skorgevatnet kan indikere at innsjøen er lite forsuret.
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VURDERINGER OG ANBEFALINGER
Skorgevatnet har en tynn bestand av ørret med middels kondisjon. Ørretene har relativt jevn årlig
tilvekst, men det ser ikke ut til at fisken blir større enn rundt 25 cm. Bestanden av røye er tynn, og bestod
bare av en årsklasse med nokså stor variasjon i kondisjonsfaktor, men gjennomsnittlig var den middels.
Med bare en årsklasse kan ikke årlig tilvekst beregnes ut fra lengde ved endt vekstsesong for røye, men
det kan se ut til at røyens tilvekst stagnerer ved større lengde enn for ørreten
Innsjøens planktonsamfunn er noe artsfattig, med moderate til lave tettheter, og indikerer ikke at
innsjøen er utsatt for forsuring. Røye er en spesialisert planktonspiser, og på tross av tynn bestand kan
den ha noe innvirkning på planktonsamfunnet.
Utløpsbekken i nord i vannet så ut til å være tilnærmet permanent tørrlagt, og er ikke aktuell som
gyteområde. Vannstanden i Skorgevatnet ser ut til å kunne påvirke tilgang til innløpsbekken i sør, og
bekken så ut til å kunne være noe utfordrende å forsere, men fordeling av årsklasser i fangsten viser at
det er tilnærmet årlig rekruttering i innsjøen. Det var ikke synlige gyteareal i midtre og nedre del av
bekken nedstrøms tjernet, men i øvre del og i tjernets utløp så det ut til å kunne være gytemuligheter.
Når fisk når utløpet av tjernet er også gyteområder oppstrøms tjernet lett tilgjengelige, og tettheten av
ungfisk på de undersøkte stasjonene indikerer at bekken over tjernet er viktigste gyteområde for ørret.
Forekomst av bare en årsklasse av røye i garnene indikerer tydelig at det er utfordrende
rekrutteringsforhold i innsjøen. Store vannstandsvariasjoner, som er vanlig i regulerte innsjøer, vil kunne
påvirke rekrutteringsforholdene til røye, for eksempel gjennom tilgang til foretrukne gyteplasser og
tørrlegging av rogn. Historiske vannstandsmålinger i Skorgevatnet forklarer ikke suksessen til 2014årsklassen, men det kan tenkes at økt erosjon i strandsonen som følge av hyppig variasjon i vannstand
fører til tilslamming av gyteområder.
Ved undersøkelse i 2004 var ørretbestanden nokså lik som i 2021, men bestanden av røye var enda
tynnere, med bare fire røyer i fangsten. Noen årsklasser av ørret var fraværende i 2004, og de fire røyene
var fra tre ulike årsklasser. De to undersøkelsene viser at det er bra rekrutteringsforhold for ørret, men
dårlige forhold for røye.
Kvaliteten på fisken i Skorgevatnet indikerer at innsjøen i liten grad har grunnlag for en større bestand
av fisk, og det anbefales ikke utsetting eller tiltak for utbedring av rekrutteringsforhold.

Rådgivende Biologer AS

18

Rapport 3701

REFERANSER
Brabrand, Å. 2010. Virkning av reguleringshøyde og ulik manøvrering på næringsdyr i
reguleringsmagasiner. LFI, Universitetet i Oslo, rapport 281, 40 sider.
Direktoratsgruppa vanndirektivet 2018. Klassifisering av miljøtilstand i vann. Direktoratsgruppa
Vanndirektivet 2018. - Veileder 02: 2018. 222 s. www.vannportalen.no
Gladsø, J.A. & Hylland, S. 2005. Prøvefiske i 16 regulerte vatn i Sogn og Fjordane i 2004.
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Rapport nr. 7-2005. 94 s.
Hellsten, S. K. 1997. Environmental factors related to water level regulation - a comparative study in
northern Finland. Boreal Environment Research, 2: 345-367.
Hobæk, A. 1998. Dyreplankton fra 38 innsjøer i Sogn og Fjordane. NIVA rapport 3871-98, 34 sider.
ISBN 82-577-3453-5.
Marttunen, M., S. Hellsten, B. Glover, A. Tarvainen, L. Klintwall, H. Olsson & T-S. Pedersen 2006.
Heavily regulated lakes and the European Water Framework Directive - Comparisons from
Finland, Norway, Sweden, Scotland and Austria. European Water Association 2006/5.
Palomäki, R. 1994. Response by macrozoobenthos biomass to water level regulation in some Finnish
littoral zones. Hydrobiologia, 286: 17-26.
Schnell, Ø. A., B. A. Hellen, B. T. Barlaup, A. Fjellheim, L. C. S. Halvorsen, J. Håvardstun & G. G.
Raddum 1997. Bæreevne i høyfjellsinnsjøer. En undersøkelse av fjærmygg og aure i fire innsjøer
i Stølsheimen, Hordaland. Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Universitetet i
Bergen, rapport 95, ISSN-0801-9576, 109 sider.
Sandlund O. T. 2013 Klassifiseringssystem for fisk – økologisk tilstand og miljøpåvirkninger i henhold
til Vannforskriften M22-2013.
VF 2006. Forskrift om rammer for vannforvaltningen. Miljøverndepartementet. Tilgjengelig fra
http://www.lovdata.no.

Rådgivende Biologer AS

19

Rapport 3701

