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Sammendrag  
 

Kanstad-Hanssen, Ø. SNA-rapport 16/2021. 17 s.  

  

På Rolla utenfor Harstad er tre innsjøer, Mevatnet, Forsåvatnet og Skipsvatnet påvirket av 

vassdragsreguleringer knyttet til etableringen av to kraftverk. Regulanten fikk på frivillig basis utført 

prøvefiske i disse tre reguleringsmagasinene i 2000, og ønsket å følge utviklingen i fiskebestandene 

ved å få utført nye undersøkelser i 2020.  

  

Resultatene fra prøvefiske i 2020 viste at fiskesamfunnene hadde endret seg i alle innsjøene. I 

Skipsvatnet og Forsåvatnet var fangstene av fisk langt høyere nå enn for 20 år siden, men det var 

fortsatt røye som dominerte i begge innsjøene. Til tross for at fisketettheten hadde økt, var både 

vekst og kvalitet på fisken bedre nå enn tidligere. Mevatnet er et reint ørretvann, og her ble det ikke 

registrert nevneverdig endring i fisketetthet mellom undersøkelsene i 2000 og i 2020. Mens 

ørretbestanden i 2000 var dominert av små individer, var andelen av større ørret langt høyere i 2020. 

Veksten var også noe høyere nå enn tidligere. Resultatet fra Mevatnet viste at bekymringen for at 

stans i fiskeutsettinger midt på 1990-tallet ville påvirke ørretbestanden i negativ retning var 

ubegrunnet.   
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Forord  
 
Undersøkelsene i tre innsjøer på Rolla i 2020 har blitt utført som en oppfølging av status for 
fiskebestandene i innsjøer som alle er påvirket av vassdragsregulering. Sist gang det ble gjennomført 
undersøkelser i innsjøene var i 2000. Alle ferskvannsbiologiske undersøkelser er utført i henhold til 
gjeldende standarder (NS 9455 og dens understandarder).  
  

Cand. Scient Øyvind Kanstad Hanssen har vært prosjektleder og skrevet rapporten.  Feltarbeid ble 
utført av Kjartan Carlsen og Vidar Carlsen.  
  

Oppdragsgiver har vært Hålogaland Kraft Produksjon (nå Nordkraft AS). Kontaktperson hos 

oppdragsgiver har vært Øyvind Strøm  

  

Øyvind Kanstad-Hanssen  

  

Prosjektleder  

Skandinavisk naturovervåking   
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1. Innledning  
 

Oppdemming og regulering av innsjøer medfører endringer i levebetingelsene for fisk, og selv om 

endringene er størst i de første ti-året etter regulering kan de fysiske forholdene i innsjøene endres 

også i et langt større tidsperspektiv. Det er derfor av interesse å kartlegge status for fiskesamfunnene 

i regulerte innsjøer jevnlig. Intervallet for slike undersøkelser vurderes gjerne på bakgrunn av 

allmennhetens bruk av det aktuelle området og av verdien av fiskeressursene.   

  

På Rolla er to vassdrag regulert for kraftproduksjon, og tre innsjøer reguleres i henhold til 

kraftverksdriften. Disse tre innsjøene, Skipsvatnet, Forsåvatnet og Mevatnet ligger alle lett 

tilgjengelig, ved at det er vei frem til innsjøene, og det er noe hyttebebyggelse rundt innsjøene 

(spesielt rundt Mevatnet). Det er dermed en viss interesse knyttet til status for fiskebestandene. Siste 

undersøkelse av fiskesamfunnene ble utført i 2000, men siden reguleringsinngrepene er gamle og 

reguleringsregimet stabilt har det ikke blitt vurdert som nødvendig med hyppige undersøkeler. 

Regulanten, Hålogaland Kraft Produksjon AS (nå Nordkraft AS), har hatt som utgangspunkt å utføre 

statuskartlegging hvert 10. år, og bekostet derfor nye undersøkelser i innsjøene i 2020.   
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2. Metode  

2.1 Områdebeskrivelse og bestandene  

  

2.1.1 Områdebeskrivelse  

Storelvvassdraget og Forselvvassdraget er begge påvirket av reguleringsinngrep knyttet til 

etableringen av hhv. Sør-Forså kraftverk og Nord-Forså kraftverk. Vassdragene ligger på øya Rolla, 

øst for Harstad.   

  

Storelvvassdraget ble første gang regulert i 1938, men i 1985 ble konsesjonen fornyet. Skipsvatnet 

(162 m.o.h) er hovedmagasin for Sør-Forså kraftverk, og kan reguleres med 3,7 m. Innsjøen har et 

areal på 1,76 km2. Fra Skipsvatnet slippes vannet ned til inntaksmagasinet Forsåvatnet (Storvatnet), 

som kan reguleres med 1,4 m og har et areal på 1,4 km2. Reguleringene og driften av kraftverket 

medfører periodevis tørrlegging av utløpselva. Det er ingen elver eller større bekker rundt innsjøene 

utover den reguleringspåvirkede elva/bekken mellom innsjøene. Forselvvassdraget ble regulert i 

1958, og innebar oppdemming og regulering av Mevatnet (240 m.o.h). Innsjøen har en tillatt 

reguleringshøyde på 8,7 m, og har et areal på 2 km2:  

 

 

 

  

 
Figur 1. Reguleringsmagasiner på Rolla.  

  

  

  
  
  
  

Skipsvatnet   Me vatnet   

Forså vatnet   

Sør - F orså kv.   

Nord - F orså   kv .   
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2.1.2 Fiskebestandene   

Det ble sist gjennomført prøvefiske i Skipsvatn, Forsåvatnet og Mevatnet i 2000 (Kanstad-Hanssen 

2001). Resultatene viste da at røye dominerte fiskesamfunnet i Skipsvatnet, og at ørret kun opptrådte 

i svært lave tettheter. Røyebestanden ble beskrevet som tynn, men samtidig overtallig, og røya 

vokste sakte og var betydelig angrepet av parasitter. På grunn av den relativt lave fisketettheten ble 

det ikke vurdert som hensiktsmessig å iverksette tiltak (utfisking) for å bedre kvaliteten på røya i 

innsjøen. I Forsåvatnet ble det fanget både røye og ørret, med en overvekt mot røye. Fisketettheten 

var imidlertid svært lav, samtidig som kvaliteten og veksten hos fisken var lav. I Mevatnet ble det kun 

fanget ørret, og fisketettheten var middels høy. Ørretbestanden var da dominert av unge individer, 

og rekrutteringen ble vurdert som god.    

   

  

2.2 Prøvefiske  

Garnfiske i Forsåvatnet og Skipsvatnet ble gjennomført hhv. 9. og 10. september 2020, mens fisket 

i Mevatnet ble utført 11. september. Det ble benyttet oversiktsgarn (Nordisk serie) som er 30 m lange 

og har 12 ulike maskevidder fra 5-52 mm. Det ble fisket både i dypområder (dyp >15-25 m) og i 

strandsonen. I Forsåvatnet ble det fisket til sammen syv garnnetter, alle i strandsonen. I Skipsvatnet 

ble det fisket 20 garnnetter, fordelt på 15 garnnetter i strandsonen og fem i dypområdene. I Mevatnet 

ble det fisket 15 garnnetter, fordelt til 12 i strandsonen og tre i dypet. Garnfangster angis som CPUE 

(antall fisk/100m2 garn/natt). For at beregninger av CPUE skal være sammenlignbare mellom årene 

2020 og 2000, er beregningene kun foretatt for garnareal for maskevidder >8 mm.  

Følgende ble registrert på all garnfanget fisk; lengde (gaffellengde i mm), vekt, kjønn, modningsgrad, 

kjøttfarge og parasitter. Med parasitter menes måse- og fiskeandmark  (Diphylobohtrium spp) som 

registreres med antall cyster på innvollene, og infeksjonen graderes som  ingen, lav (<5 cyster), 

middels (5-20 cyster) og kraftig (>20 cyster). Fisken ble aldersbestemt ved analyse av otolitter. 

Begrepet lengde ved kjønnsmodning benyttes i beskrivelsene av fiskebestandene, og defineres ved 

den lengde der mer enn halvparten av hofisken er kjønnsmoden (det vil si at den vil gyte inneværende 

høst).  
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3. Resultater  
  

3.1 Skipsvatnet  

Den samlede garnfangsten var 160 fisk, hvorav kun to av fiskene var ørreter. Begge ørretene og 126 

røyer ble fanget i strandsonen, og 32 røyer ble fanget i dypområdene. Den samlede fangsten i 

strandsonen og i dypet tilsvarte en CPUE på 21,5+11,7 for røye og 0,3 for ørret. Fangstene i 

strandsonen utgjorde en CPUE på 22,9+12,3 for røye og 0,3 for ørret. Fangstene i dypområdene 

tilsvarte en CPUE på 17,0+8,2 for røye.   

  

Røyene var fra 8 til 35 cm og gjennomsnittslengda var 17,9 cm (SD=5,8) (figur 2). Det var en klar 

dominans av fisk i lengdeområdet rundt 15 cm, men røye i størrelsen 22-25 cm utgjorde en liten topp 

i fordelingen. Om lag 10 % av røyene var større enn 25 cm. Enkelte lengdegrupper var fåtallige, f.eks  

20-21 cm og 26 cm, og kan ikke utelukkes å ha sammenheng med garnbeskatning. 

Gjennomsnittsvekten i hele fangsten var 50 gram (SD=46,7). Det ble registrert kjønnsmoden hunnfisk 

som var helt ned mot 12 cm, og lengde ved kjønnsmodning vurderes å ligge rundt 17-18 cm. Det var 

kjønnsmoden hannfisk som kun var 11 cm. Alderen på garnfanget røye var fra ett til 11 år, og fire- 

og femåringer dominerte fangsten. Gjennomsnittlig årlig lengdetilvekst fra ett til åtte års alder var 3,5 

cm.   

  

Det ble ikke påvist bendelmark i 70 % av røyene, mens ca. 27 % av røyene var middels til kraftig 

infisert. De fleste ørretene var hvite i kjøttet (87,5 %), og resten var lys rød i kjøttet. Ingen røyer 

mindre enn 20 cm var rødfarget i kjøttet.   

  

De to ørretene som ble fanget var 15,5 og 16,5 cm, og var begge tre år. Ørretene fra hvite i kjøttet, 

men var ikke infisert av bendelmark.   
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Figur 2 a) Lengdefordeling av garnfanget røye fra Skipsvatnet høsten 2000 og 2020, der grått viser moden 

hannfisk og sort viser moden hofisk. b) Lengdefordeling med markering for kjøttfarge. c) Lengdefordeling 

der åpne søyler viser fisk utencyster av bendelmark, lys gråe viser fisk med 1-5 cyster, grå viser fisk med 

6-15 cyster og sort viser fisk med mer enn 15 cyster, d) aldersfordeling der grått viser moden hannfisk og 

sort viser moden hofisk, samt vekstplott - lengde ved alder.  
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3.2 Forsåvatnet  

Den samlede garnfangsten var 71 fisk, hvorav 66 røyer og 5 ørreter. All ørret og 39 røyer ble fanget 

i strandsonen, mens 27 røyer ble fanget i dypområdene. Den samlede fangsten i strandsonen og i 

dypet tilsvarte en CPUE på 16,6+7,8 for røye og 1,5 for ørret. Fangstene i strandsonen utgjorde en 

CPUE på 14,9+7,0 for røye og 1,5 for ørret. Fangstene i dypområdene tilsvarte en CPUE på 22,7+4,0 

for røye.   

  

Røyene var fra 9 til 36 cm og gjennomsnittslengda var 19,5 cm (SD=5,6) (figur 3). Det var en 

dominans av fisk i lengdeområdet 15-20 cm, vel 10 % av røyene var større enn 25 cm. Kun tre fisk 

var større enn 30 cm. Gjennomsnittsvekten i hele fangsten var 96 gram, og den største røya var nær 

600 gram. Det ble registrert kjønnsmoden hunnfisk som var helt ned mot 13 cm, og lengde ved 

kjønnsmodning vurderes å ligge rundt 17-20 cm.   

  

Et flertall av røyene (71 %) var ikke infisert av bendelmark, mens 3 % var lite infisert, 7 % middels 

infisert og 19 % var kraftig infisert. De fleste røyene (88%) var hvite i kjøttet, og 8 % var lys rød og 4 

% mørk rød i kjøttet. Ingen røyer mindre enn 26 cm var rødfarget i kjøttet.   

  

De fem ørretene som ble fanget var fra 15-36 cm, og gjennomsnittslengden var 26,1+9,4 cm. 

Gjennomsnittsvekten var 278 gram, og den største ørreten var nær 700 gram. Ørretene var ikke 

infisert av bendelmark, og 40 % av fiskene var røde i kjøttet.   
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Figur 3 a) Lengdefordeling av garnfanget røye fra Forsåvatnet høsten 2000 og 2020, der grått viser moden 

hannfisk og sort viser moden hofisk. b) Lengdefordeling med markering for kjøttfarge. c) Lengdefordeling 

der åpne søyler viser fisk utencyster av bendelmark, lys gråe viser fisk med 1-5 cyster, grå viser fisk med 

6-15 cyster og sort viser fisk med mer enn 15 cyster.   
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3.3 Mevatnet  

Det ble kun fanget ørret, og den samlede fangsten var 95 fisk. De aller fleste (n=85) ørretene ble 

fanget i strandsonen, mens 10 individer ble fanget på garn satt i dypområdene.  Den samlede 

fangsten tilsvarte en CPUE på 16,9+11,8 ørreter, mens CPUE for fangstene i strandsone og 

dypområde tilsvaret hhv. 18,3+12,9 og 8,0 fisk.   

  

Ørretene var fra 11 til 41 cm og gjennomsnittslengda var 21,8 cm (SD=7,4) (figur 2). 

Lengdefordelingen var to-toppet, med en topp rundt 13-14 cm og en mellom 25-35 cm. Om lag 35 % 

av ørretene var større enn 25 cm. Gjennomsnittsvekten i hele fangsten var 140 gram, og den største 

fisken var ca. 700 gram. Lengde ved kjønnsmodning vurderes å ligge rundt 26-27 cm. Det var 

kjønnsmoden hannfisk med lengder ned mot 14 cm. Alderen på garnfanget ørret var fra to til åtte år, 

og fire- og femåringer dominerte fangsten. Gjennomsnittlig årlig lengdetilvekst fra to til åtte års alder 

var 5,2 cm.   

  

Bendelmark ble kun påvist hos 4 % av ørretene, og infeksjonen var lav. Vel halvparten av ørretene 

var hvite i kjøttet, men blant fisk større enn 20 cm var tilnærmet alle røde i kjøttet.    
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 Alder    Alder   

Figur 4 a) Lengdefordeling av garnfanget ørret fra Mevatnet høsten 2000 og 2020, der grått viser 

moden hannfisk og sort viser moden hofisk. b) Lengdefordeling med markering for kjøttfarge. c) 

Lengdefordeling der åpne søyler viser fisk utencyster av bendelmark, lys gråe viser fisk med 1-5 cyster, 

grå viser fisk med 6-15 cyster og sort viser fisk med mer enn 15 cyster, d) aldersfordeling der grått viser 

moden hannfisk og sort viser moden hofisk, samt vekstplott - lengde ved alder.  
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4. Diskusjon  
  

4.1 Skipsvatnet  

Resultatet fra prøvefiske med garn høsten 2020 viste at røyebestanden hadde forandret seg mye 

gjennom de siste 10 årene. Foruten om at fisketettheten er høyere, er røyene generelt større nå enn 

tidligere og fisken vokser mye bedre. I tillegg er røyene i større grad rød i kjøttet og i mindre grad 

infisert av bendelmark.   

  

Undersøkelsen i Skipsvatnet høsten 2020 viste at fiskesamfunnet helt domineres av røye, og at ørret 

nærmest fremstår som en sporadisk forekomst. Dette er i fullt samsvar med forrige undersøkelse i 

2000 (Kanstad-Hanssen 2001). Fisketettheten var middels høy i 2020, og nær det dobbelte av hva 

den var i 2000. Den største forskjellen var fangsten i dype områder av innsjøen, som var mange 

ganger høyere i 2020 enn 2000. Til tross for at fisketettheten var høyere i 2020 enn i 2000, ble røya 

kjønnsmoden ved om lag samme størrelse begge år. I tillegg til at fisketettheten var høyere i 2020, 

var også innslaget av stor fisk høyere. I 2000 ble det knapt fanget røye som var større enn 25 cm, 

mens om lag 10 % av fangsten i 2020 var større enn 25 cm. En større andel «stor» fisk samsvarer 

med at røya i innsjøen vokser langt bedre nå enn tidligere, og mens gjennomsnittlig tilvekst i 2000 

var ca. 2 cm per år var tilveksten 3,5 cm per år i materialet fra 2020. Røya var i langt mindre grad 

infisert av bendelmark i 2020 enn i 2000, og mens all fisk var infisert i 2000 var flesteparten ikke 

infisert av bendelmark i 2020.  I tillegg var de fleste røyene som var større enn 25 cm røde i kjøttet i 

2020. Når røya generelt har langt bedre kvalitet nå, og i tillegg vokser bedre, har røyebestanden hatt 

en markant positiv utvikling de siste ti årene.   

  

Vi er ikke kjent med endringer i reguleringsregimet for Skipsvatnet som skulle bidra til den observerte 

utviklingen, og har heller ikke kjennskap til at det er utført noen form for kultiveringsaktivet i innsjøen. 

Endringen i fisketetthet kan til en viss grad forklares av naturlig variasjon relatert til fiskeforholdene, 

dvs, tidspunkt og lys- og vindforholdforhold, men primært skyldes den økte fisketettheten at 

rekrutteringen i bestanden har vært bedre de siste årene enn tilfellet var før forrige undersøkelse i 

2000. Økt tilvekst må dessuten bety at næringstilgangen er bedre nå enn tidligere, noe som er 

vanskelig å se som annet enn en effekt av at produksjonen i innsjøen (tilgang av næringssalter og 

endret temperatur) har vært bedret seg gjennom de siste 10 årene.    
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4.2 Forsåvatnet  

Prøvefisket i Forsåvatnet i 2020 viste et resultat som avviker mye fra tilsvarende undersøkelse i 2000. 

I 2000 var fangstene svært lave, og i tillegg var fisken gjennomgående småfallen. I 2020 var 

fisketettheten mye høyere, samtidig som det var fisk i alle størrelser.  

  

Røye dominerte fangstene i 2020, og utgjorde nær 17 fisk per garnnatt. Tilsvarende var fangsten 

knapt 2 røyer per garnnatt i 2000. Fangsten av ørret var relativt lik begge år, med fangst av fem fisk 

i 2020 og to fisk i 2000. Røya kjønnsmodner relativt tidlig, og det er derfor ikke overraskende at det 

er få store individer i innsjøen. De største røyene (>25 cm) var røde i kjøttet, men samtidig var de 

fleste store røyene kraftig infisert av bendelmark. På grunn av at fangstene var så lave i 2000 er det 

ikke mulig å sammenligne fiskekvalitet og størrelse ved kjønnsmodning mellom de to 

undersøkelsene. Det er heller ikke grunnlag for å sammenligne veksten til røye.   

  

Forsåvatnet er et relativt grunt vann, der det i utgangspunktet kunne forventes at ørret burde 

dominere. Når så ikke er tilfelle skyldes det at ørret i liten grad finner gytemuligheter rundt innsjøen. 

Bekken mellom Forsåvatnet og Skipsvatnet har liten verdi som gyteområde for ørret, og en eventuell 

styrking av ørretbestanden må trolig baseres på at det etableres gyteområder i overgangssonen 

mellom bekkeløp og innsjø. Røyebestanden var mer tallrik i 2020 en i 2000, og denne endringen kan 

trolig forklares med naturlig variasjon. I og med at Forsåvatnet domineres av grunne områder kan 

det ikke utelukkes at temperatursvingninger kan gi utslag i merkbare endringen i røyesamfunnet. 

Reguleringshøyden er lav, og vurderes ikke som en faktor som har potensial til å påvirke 

fiskeproduksjonen i nevneverdig grad.   

  

  

4.3 Mevatnet  

Størrelsen på ørretbestanden synes i liten grad å ha endret seg mellom undersøkelsen i 2000 og i 

2020, men der er mere stor ørret i innsjøen nå enn for ti år siden. I 2000 var ørretfangsten dominert 

av fisk rundt 15 cm, og det var nesten ikke fisk i garnfangstene som var større enn 20 cm. Dette 

hadde endret seg markant til 2020, da en tredjedel av ørretene var større enn 25 cm og nær en 

femtedel var større enn 30 cm. De aller fleste ørretene som var større enn 20 cm var dessuten røde 

i kjøttet, og ørretbestanden må betraktes som en flott fiskeressurs.   

  

Ved forrige undersøkelse, i 2000, ble det påpekt at ørretbestanden på det tidspunktet ennå kunne 

være preget av fiskeutsettinger som pågikk i tidsrommet 1977-1994, og videre utvikling av bestanden 

ble vurdert som noe usikker. Resultatet fra undersøkelsen i 2020 viser at det ikke har oppstått noen 

rekrutteringssvikt i kjølvannet av at fiskeutsettingene ble stanset. I 2000 ble det også påpekt at den 
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observerte bestandsstrukturen, med få fisk som var større enn 20 cm, indikerte at beskatningstrykket 

trolig hadde vært høyt. Vi har ikke kjennskap til at fisket i innsjøen har endret seg mye gjennom de 

siste 20 årene, men resultatet fra undersøkelsen i 2020 gir ikke grunnlag for å fremheve beskatning 

som et problem for ørretbestanden.   
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