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Bakgrunn
(kopi fra foregående rapporter)
Reguleringsmagasinet Rolleivstadvatn – Husstøylvatn ligger i Fyresdal kommune i Telemark,
651 m.o.h. Reguleringstiltaket har samlet de tidligere adskilte vannene Rolleivstadvatn og
Husstøylvatn til ett sammenhengende vann. Utløpet var tidligere fra Husstøylvatn, men etter
reguleringen pumpes vannet fra Rolleivstadvatn over til Sandvatn. Det er gjennomført flere
fiskeribiologiske undersøkelser i reguleringsmagasinet, seinest i 2008 (Gustavsen 2009).
Naturlig rekruttering har i årene etter reguleringstiltaket vært begrenset. Homvassåi var
tidligere en god gytebekk, men overføring av vann fra Homvatn til Sandvatn har redusert
vannføringen betydelig. Likevel var Homvassåi den beste gytebekken i 2008 med en
yngeltetthet på 20,6 pr 100 m2. Dette er for lav produksjon til et så stort magasin. Bekken var
også den beste når det gjelder vannkvalitet.
De to andre undersøkte bekkene, Kvennåi og Foldsæåi hadde lite eller ingen selvrekrutterte
yngel. I Kvennåi ble det fanget tre fisk på 126, 150 og 143 mm. I Foldsæåi ble det kun fanget
en ørret på 145 mm som var fettfinneklipt. Vannprøver viste at sur nedbør utgjør en
begrensende faktor i begge bekkene.
Fram til og med 2005 ble det årlig satt ut 3000 ensomrige Tunhovdørret fra
kultiveringsanlegget til K.O. Tveit i Tovdalen. I 2006 ble det satt ut 1000 ensomrige ørreter,
mens etter det er det ikke satt ut fisk der. Kultiveringsanlegget er nå nedlagt, og det er ingen
alternative kultiveringsanlegg innenfor kultiveringssonen. For å styrke rekrutteringen til
Rolleivstadvatn og kompensere for bortfall av fiskeutsett ble det etter undersøkelsene i 2008
anbefalt å utføre tiltak som styrker rekrutteringen i en eller flere bekker (Gustavsen 2009).
Arendals Vasdrags Brugseierforening (AVB) fikk i brev fra Fylkesmannen i Telemark datert
12.02.2010 endret sine pålegg i forbindelse med reguleringsmagasiner i Telemark. Alle
utsettingspålegg ble opphevet, mens det pålegges å gjennomføre årlige ungfiskundersøkelser i
Kvennåi fra 2010 og fram mot et ordinært prøvefiske i hele magasinet i 2015 (Johannessen &
Johansen 2010). Av reguleringsmagasiner AVB er konsesjonær for i Telemark er det kun
Rolleivstadvatn – Husstøylvatn som har sviktende rekruttering. Restaureringstiltaket i
Kvennåi ble utført av AVB i 2009
som oppfølging av anbefalte tiltak i
Gustavsen (2009). Tiltaket ble utført
10. juni 2009 (bilde 2), da det ble
lagt ut 11 tonn grus fordelt på ca
300 meter bekkestrekning. Det ble
kjøpt inn totalt 22 tonn slik at det
fortsatt står 11 tonn på lager til
supplerende tiltak.

Bilde 2: Utlegging av gyte-/kalkgrus 10. juni 2009
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Overvåking
Fylkesmannen i Telemark har gitt pålegg om årlig overvåking av Kvennåi i fire år, deretter
fullstendig prøvefiske i hele reguleringsmagasinet i 2015. 22. september 2010 ble første
overvåking gjennomført med elektrisk fiske over hele den aktuelle bekkestrekningen
(Gustavsen 2010). Andre års overvåking ble utført på tilsvarende måte den 30. september
2011 (Gustavsen 2011). Tredje års overvåking ble utført 21. august 2012. Grunneier Bergit O.
Mikkelsen har deltatt på undersøkelsene.
De to første årene i overvåkingsperioden viste lav yngeltetthet. Vannstanden i det regulerte
Rolleivstadvatn var ved disse undersøkelsene så høyt at det ikke var mulig å elfiske i
reguleringssonen. Det var også relativt høy vannføring i bekken ved disse undersøkelsene,
som gir mindre fangbarhet av særlig 0+ yngel. Med håp om å unngå disse faktorene ble årets
undersøkelse lagt til et tidligere tidspunkt på høsten. Vannføringen var lavere i bekken og en
større del av reguleringssonen var tilgjengelig. Fem dager før undersøkelsene var vannstanden
2 meter under HRV (Aleksander Andersen, pers medd.).
Bekkestrekningen ble undersøkt med elektrisk fiskeapparat. Samtidig ble grusens fordeling
vurdert i forhold til utvasking og flytting av grus. Grusutleggingen er utført over en strekning
på ca 300 meter fra Rolleivstadvatn og oppover. Strekningen ble innledningsvis delt inn i to
soner, sone 1 er 100 meter lang fra Rolleivstadvatn og opp til rør under veg. Sone 2 er 200
meter lang og går fra rør under veg til traktorveg (kart 1). Sone 1 utgjør ca 200 m2, mens sone
2 utgjør ca 300 m2. Noe under halvparten av arealene kan karakteriseres som aktuell
gyteområder, mens hele strekningen karakteriseres som godt oppvekstområde.
Elfisket i 2012 startet lavere enn tidligere og det ble raskt klart at det var stor tetthet av
årsyngel (0+) i reguleringssonen. Det ble derfor gjort en tetthetsberegning av yngel i
reguleringssonen. Tre overfiskinger av 30 m2 gav en estimert tetthet på 372 0+/100 m2. Det
ble ikke fanget yngel av andre størrelser her. I forkant av undersøkelsene ble det vurdert å
bruke småmaskede garn rett utenfor bekkeutløpet for å fange eventuelle yngel som står der.
Dette ble derimot forkastet da det viste seg at elfisket i reguleringssonen gav resultater.
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Kart 1: Kvennåi ble innledningsvis delt i tre soner. Sone 1 (rød) går fra Rolleivstadvatn og opp til rør under veg.
Strekningen er 100 meter lang og gjennomsnittlig ca 2 meter bred. Sone 2 (gul) går fra rør under veg og opp til
traktorveg. Strekningen er 200 meter lang og gjennomsnittlig ca 1,5 meter bred. Sone 3 er resterende bekk
oppstrøms tiltaksområdet og blir ikke nærmere undersøkt. Ytterligere oppdeling kan bli aktuelt i fremtiden.

Etter tetthetsberegningen i reguleringssonen ble det elfisket videre oppover bekken for
sammenligning med foregående års undersøkelser. Den store tettheten av 0+ fortsatte også
oppover et lite stykke i sone 1. Av praktiske årsaker ble årsyngel ikke fanget i denne delen av
undersøkelsene. Anslagsvis 100 m2 av bekkens nedre del hadde tilsvarende tetthet, mens det
deretter avtok relativt raskt. Fra midtveis i sone 1 og oppover ble det ikke fanget 0+.
Sammenlignet med foregående år viser resultatene en liten nedgang i sone 1, mens det i sone
2 ble registrert en svak økning (tabell 1 og 2). Hvis man ser helt bort ifra den store tettheten
av 0+ nederst i sone 1 tyder resultatene på en gradvis økning i yngelstørrelse, det vil si at
fiskene i bekken blir eldre uten at yngre individer kommer til.
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Tabell 1: Resultat av en overfisking med elektrisk fiskeapparat på sone 1 i Kvennåi, 22. september 2010, 30.
september 2011 og 21. august 2012. To fettfinneklipte fisk ble i tillegg fanget i 2010, men inngår ikke i tabellen.
Det ble også fanget en voksen fisk i 2011, som ble sluppet direkte ut uten lengdemåling.

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Lengde (mm)
2010
85
87
98
99
100*
100*
102
104
110
115

2011
50*
50*
120
128
137
150*
150*
150*
151
152
200
210

2012
50
87
97
140
188
200*
200*
200*

* Kun observert, ikke fanget og målt.
Tabell 2: Resultat av en overfisking med elektrisk fiskeapparat på sone 2 i Kvennåi, 22. september 2010, 30.
september 2011 og 21. august 2012.

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lengde (mm)
2010
100*
100*
103
106
107

2011
106
150
150*

2012
150
200
200
200
200*
200*
200*
200*
200*

* Kun observert, ikke fanget og målt.
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Vurderinger 2012
Reproduksjon
I 2012 har det vært stor gytesuksess nederst i sone 1. Det kan ikke utelukkes at gytesuksessen
må begrenses til den delen av bekken som ligger i reguleringssonen. Fangst av 0+ også
oppstrøms HRV kan tilskrives vandring fra områdene mellom HRV og LRV.
Reguleringssonen har de to foregående årene vært utilgjengelig på grunn av vannstanden. Det
kan derfor ikke med sikkerhet sies om årets gode resultat er enestående eller om dette også
har skjedd foregående år. En faktor som taler for at dette er første år med stor gytesuksess er
at det de foregående årene ikke har blitt fanget 0+ i de nærmeste områdene av bekken
oppstrøms reguleringssonen slik det ble gjort i årets undersøkelse.
Ser man bort ifra 0+ - tettheten viser årets undersøkelser ingen god trend. De fiskene som
fanges oppover bekken er stort sett av størrelsen 150 mm og oppover. Gjennomsnittlig
størrelse øker, noe som tyder på at det ikke kommer til yngre individer.
Forhåpentligvis er årets gytesuksess et tegn på bedre tider i Kvennåi. Den registrerte tettheten
anslås for å være gyldig i et areal på ca 130 m2. Dette tilsier at Kvennåi i 2012 har produsert
ca 500 yngel. Dette er en betydelig produksjon på dette begrensede området, men det er for
tidlig å betegne grusutleggingen som vellykket. Årets «kull» vil fortsatt være sårbare for surt
vann gjennom vinteren og til våren. De neste to årenes undersøkelser vil gi svar på
overlevelsesmulighetene for årets yngel og om nye årskull kommer til. For å kunne betegne
tiltaket som vellykket bør det også registreres vellykket rekruttering flere steder oppover
bekken.
Grusutlegg
Den utlagte grusen har fordelt seg enda mer og fremstår nå som tilnærmet naturlig. Kun i et
par kulper ligger det fortsatt litt tykkere grusmengder. Ellers virker det som mye av grusen har
forsvunnet inn mellom større steiner på bunnen.
Det bør utføres supplerende utlegging av grus. Utleggingen bør i størst grad utføres i sone 2,
både for å skape flere gyteplasser, men også for å øke kalktilsiget nedover. Utlegging bør
utføres så raskt som mulig.
Vannkvalitet
Det ble tatt vannprøve oppstrøms kalkingsområdet i forbindelse med overvåkingen 21.
august. Ytterligere to vannprøver ble tatt i forbindelse med supplerende utlegging av grus 21.
september. Vannprøvene ble tatt før utleggingen startet, og det ble tatt en oppstrøms og en
nedstrøms området med kalkgrus.
Vannprøvene viser relativt stabil vannkvalitet i forhold til tilsvarende prøver årene før
(vedlegg). Vannkvaliteten i en slik bekk vil naturlig variere ut fra hvor mye nedbør som
kommer og graden av forsuring i nedbøren. Variasjonen kan være like stor mellom to prøver
fra samme år, som prøver fra forskjellige år. Samlet gir vannprøvene en god dokumentasjon
på at forsuringsproblematikken er stabil. Uten utlegging av kalkgrus vil det neppe være
levelige forhold for egg og yngel i denne bekken.
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Det forventes i utgangspunktet ingen målbar effekten av kalking med kalksteinsgrus eller
skjellsand med ordinære vannprøver. I år ble det likevel tatt vannprøver også nedstrøms
området med kalkgrus. Den viste svakt bedre resultater enn oppstrøms vannprøve, når det
gjelder pH og Ca. Dette kan bety at effekten av kalkgrusen som er ble lagt ut i 2009 lar seg
spore i ordinær vannprøve. Likevel er resultatene innenfor de øvrige prøvenes
variasjonsmønster. Kalking med kalkgrus gir den beste vannkvalitetsforbedringen i et
mikrosjikt av vann som renner gjennom grus og stein ved bekkens bunn (DN B5-2003). Det
er også her rogn og plommesekkyngel befinner seg den første sårbare tiden.
Samlet vurdering og anbefalinger:
Totalt sett fremstår fortsatt bekken som en potensiell god gytebekk. Undersøkelsene viser nå
god gytesuksess i reguleringssonen og muligens i nedre del av sone 1. Undersøkelsene videre
oppover viser likevel at det ikke er optimale forhold. Bekken har etter utbedring ingen
vandringshinder som kan forklare den lave rekrutteringen. Forsuring eller mangel av egnede
gyteområder er dermed eneste mulige forklaringer. Det er flere aktuelle gyteområder etter
grusutlegging, men supplerende utlegging bør foretas i sone 2. Anbefalingen ble tatt til følge
og utført 21. september (s. 9).
Det anbefales fortsatt å utrede et mulig ekstra tiltak for å bedre vannkvaliteten i Kvennåi. Det
består i å fullkalke med kalksteinsmel i ovenforliggende tjern. Det er to mindre tjern på heia
ovenfor (Kvåmotjørnane), som drenerer ned via Kvennåi (kart 2). Arealene av disse tjennene
er henholdsvis 19 og 24 dekar. Dette er ganske små tjenner i kalkingssammenheng, men
tilsvarende tjern blir kalket andre steder. I følge historiske vannkvalitetsdata i databasen
Vannmiljø (http://vannmiljo.klif.no/) kan det virke som Kvåmotjørnane har blitt kalket
tidligere, omkring årene 1994 – 1997. Om dette stemmer, og i tilfelle hvorfor dette stoppet
blir undersøkt nærmere. Ved oppstart av innsjøkalking er det normalt å gjennomføre
dybdekartlegging for beregning av oppholdstid. Har Kvåmotjørnane blitt kalket tidligere er
dette kanskje unødvendig, men eventuelle årsaker til tidligere avslutning og rettighetsforhold
må avklares.
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Kart 2: Kvåmotjørnane ligger fra ca 980 til 1020 meter over havet, og drenerer ned til Rolleivstadvatn via Kvennåi
(markert med rød linje).

epost:

gustavsen@naturanalyser.no

Nett:

http://www.naturanalyser.no/

Side 9 av 11

Supplerende utlegging av gyte-/kalkgrus 2012
Utlegging av gytegrus iblandet kalkgrus ble utført første gang 10. juni 2009. Da ble det lagt ut
11 tonn grus, som var halvparten av den innkjøpte mengde. Etter overvåking 2012 ble det
klart at det var tid for supplerende utlegging av gytegrus. Det har vært tilsynelatende stor
transport av grus nedover bekken. Utlegging av det resterende gruslageret ble utført i øvre del
av tiltaksområdet (sone 2) 21. september 2012.
Som forrige gang var det Oskar Kåsa som utført arbeidet med gravemaskin og lastebil. Det
sto 10 sekker med grus/kalkgrus på ”lager” ved bekken. Etter første omgang i 2009 ble det
notert at det sto 11 sekker igjen. Enten var dette feil, eller så har en sekk forsvunnet i
mellomtiden. Det var uansett nok grus til å gjennomføre tiltaket. Det viste seg fort at sekkene
var svekket etter tre år ute. Spesielt solutsatte sider var svært svekket. Flere sprakk helt eller
delvis når de ble løftet. Problemet ble løst ved å transportere sekkene med lastebilen isteden
for hengende fra gravemaskinen. Totalt svinn på grunn av revning anslås til en halv sekk.
Syv sekker ble spredt jevnt oppover strekningen ovenfor veg. Til slutt ble 3 sekker lagt helt
øverst. Forrige utlegg av grus viste at transporten nedover med flomvann er stor. Derfor vil
utlegg øverst gi lengst gevinst. Det ble ikke gjort stor innsats i nøyaktig plassering av grusen.
Erfaring viser at det uansett er stor naturlig fordeling i bekken. Forhåpentligvis vil tiltaket øke
rekrutteringen også i sone 2, slik det nå har blitt nederst i sone 1. Dette vil de neste par års
overvåking gi svar på.

Bilde 3: Utlegging av gyte-/kalkgrus 21. september 2012.
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Flyfotografering over området
I lengre tid har Gustavsen Naturanalyser arbeidet med et par løsninger for kostnadseffektiv
lav-flyfotografering ved hjelp av fjernstyrt modellfly og helikopter (droner). Etter endt arbeid
med utlegging av grus ble det for egen regning tatt en del flyfoto over Rolleivstadvatn og
Kvennåi. Dessverre var vegetasjonen langs bekken for tett til å få gode bilder av selve bekken.
Noen bilder viser tydelig kalk-/støvskyen som renner ut av Kvennåi, inn i Rolleivstadvatn.
Uten at dette har noen praktisk betydning for prosjektet legges et eksempel ved:

Bilde 4: Flyfoto over Kvennåi’s utløp i Rolleivstadvatn, satt kort tid etter grusutlegging 21. september 2012. Bildet
viser tydelig en «sky» av blakket vann som følge av utvasking av stein- og kalkstøv fra grushaugene.
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Vedlegg
Vannprøve fra Kvennåi analysert av Espen Enge:
Lokalitet

pH
Kond. Farge ALKe Ca
µS/cm mg Pt/l µekv/l mg/l µg/l

Al

Oppstrøms kalk
Kvennåi
22.09.2010
Kvennåi
30.09.2011
Kvennåi
21.08.2012
Kvennåi
21.09.2012

5,3
5,4
5,4
5,3

8,1
7,8
7,3
8,3

48
41
33
38

9
8
7
6

0,35
0,44
0,31
0,35

147
104
115
127

Nedstrøms kalk
Kvennåi
21.09.2012

5,4

7,8

36

9

0,43

119

epost:

Prøvedato

gustavsen@naturanalyser.no

Nett:

http://www.naturanalyser.no/

