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FORORD
Prøvefisket av Movatn, HOklingen og Hammervatn i 1986 kom i
gang som et samarbeid mellom Hoplavassdragets grunneierlag
og miljøvernavdelingen i Nord-Trøndelag. Fra grunneierlaget
var det ønske om også å undersøke forurensningssituasjonen
i tilløpsbekkene t i l disse vatna.
Prosjektet er planlagt av fiskeforvalter
utmarkstekniker Sverre Havdahl.

Anton Rikstad og

Feltarbeidet er utført aV , Sverre Havdahl,
Leif ' Inge Paulsen og Endre Alstad.

naturforvalter

Vannprøvene er analysert
næringsmiddelkontroll.

ved Sør-Innherred kjøtt-

og

Sverre Havdahl og Leif Inge Paulsen har bearbeidet
resultatene og skrevet rapporten i samarbeid med overingeniør Bjørn Korssjøen og Anton Rikstad.
Hoplavassdragets grunneierlag har finansiert
og rapporten er tekstbehandlet av Tove Buøy.
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miljøvernleder

undersøkelsen,
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SAMMENDRAG
Ved hjelp av elektrisk fiskeapparat er produksjonsvilkårene
for aure undersøkt i 24 bekker i Hoplavassdraget. I 16 av
bekkene er forurensningstilstanden vurdert på bakgrunn av
vannprøver tatt tre ganger sommeren 1987.
I forhold t i l en del andre vassdrag i
vannkvaliteten i Hoplavassdraget god.

Levanger er

Tettheten av un~fisk er størst i Bergetbekken (104
ungfisk pr 100m), Fonnåa (100) og Grønningselva (94).
Aurens oppvekstareal i de undersøkte bekkene er 77 da. Ut
fra unqfisktetthet og størrelse av oroduktivt areal, er
Grønningselva, Burelva og Melhusbekken viktigst m.h.t.
total fiskeproduksjon. Disse utgjør tilsammen 401. av det
totale oppvekstarealet.
Hammerbekken og Dullumbekken er sterkt forurenset og
fisketom. De utgjør 1,6 da (2'l.)'av oppvekstarealet.
Nedre del av Naustbekken er rørlagt og følgelig fisketom.
Sannsynligvis p.g.a. innkørking om sommereri, ble det ikke
funnet fisk iMobekken. Vikabekken, østre og Vestre
fjellbekk samt "Bekken".
Slettbekken , Burelva, Støringsbekken. Naustbekken,
Vikabekken, Kirkegårdsbekken og Bergetbekken er markert
forurenset. I bekkene med fisk, er reproduksjonen redusert
eller truet.
Mølnåa, Grønningselva, Stamnbekken (Lynbekken) .
Svarttjernbekken, Melhusbekken, Fossingelva og Hoplaelva er
lite t i l moderat forurenset.
Ingen av de undersøkte bekkene er påvirket av forsuring.
For å sikre/bedre fiskeproduksjonen bør
forurensningstilførselen reduseres iSlettbekken,
Hammerbekken, Dullumbekken, Burelva, Støringsbekken og
Bergetbekken,
Støringsbekken, Melhusbekken. Røstadbekken og Lynbekken bør
ryddes for kvist og rask som hindrer fiskens vandring.
Utløpet av Dullumbekken er igjengrodd og ikke framkommelig
for fisk, Oppvekstarealet i Støringsbekken kan økes ved å
fjerne en jord/kvistdemning.
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2. OMRADEBESKRIVELSE
2.1.

Geologi

Geologien i nedbørs feltet t i l Hoplavassdraget domineres av
næringsrike , kambro-silurske bergarter som forvitrer lett.
Se forøvrig berggrunnsgeologisk kart over Norge (Sigmund
m.fl . 1984). Marin leire bidrar også t i l et naturlig høyt
næringssaltinnhold i vassdraget .
AvrBnningsvatnet fra arealer u n der marin grense
170 m.o.h.) kjennetegnes yed (Holtan 1987):
-

-

2.2.

(160-

Høy saltholdighet , le d ningevne på 5-15 mS/m
(=50150 ~S/cm). Høyt innhold av kalsiumkarbonat og
natriumklorid (utvasking av marin leire)
Totalfosfor vanligvis < 15 pg P/liter, totalnitrogen
< 200 J-lg N/liter
Humuspåvirkning med kjemisk oksygenforbruk
(KMnO -verdi) på 3-10 mg O/liter
. 4
.
. .
Part~kkel~nnholdet
ofte hØyt ~ flomper~oder

Vassdragsbeskrivelse

Innsjødata, vannkvalitet , arealbruk og bosetting samt
fiskeforvaltning er beskrevet i Rikstad m.fl. (1987). Se
ellers Haug og Kvitting (1982) og Holtan (1985).

Foss ingel va-

, :75000

HOPLAVASSDRAGIT
Mo-
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3. MATERIALE/METODER

Undersøkelsen ble utført sommeren
bekker i Hoplavassdraget.

3.1.

1987 og omfatter 21

Fiskeundersøkelser

I alle bekkene med fisk er det lagt ut prøveflater for
avfisking med elektrisk fiskeapparat. Metoden gir
opplysninger om det finnes fisk, tetthet, artsfordeling,
arts utbredelse og om det skjer reproduksjon.
Prøveflatene er forsøkt lagt slik at de gir et
representativt bilde av forholdene i bekkene med hensyn t i l
strømhastighet og botnsubstrat. Flatene er avfisket tre
ganger med 20 min. opphold mellom omgangene. Fisken er
artsbestemt i felt. 2er tettheten av ungfisk er lav.er
antall fisk pr. 100 m uttrykt ved antall fangede i de to
fiskeomgangene pluss antall observerte i tredje omgang.
Ellers er ungfisktettheten beregnet _ved plotting av antall
fisk fanget pr omgang ~ot akkumulert fangst (Bohlin 1984).
Siste års yngel er ikke medregnet i tetthetsberegningene da
de er vanskeligere å fange enn eldre fisk. Det er lagt ut
en prøveflate pr bekk, bortsett fra i de største bekkene,
hvor det er utlagt 2-3 flater.
Tettheten av ungfisk er inndelt på følgende måte:
- meget høg tetthet:
- høg tetthet
- middels tetthet
- lav tetthet

> 100 fiskeunger pr 100m

2

50-100
20-50
< 20

Med total fiskeproduksjon menes fisketetthet mUltiplisert
med produktivt areal. Med produktivt areal menes areal hvor
det finnes fisk. Dette er funnet ved befaring/el-fiske
eller intervju av lOkalkjente og er arealberegnet ved
breddemålinger av bekkene i felt og lengdemålinger på kart.
I tillegg t i l prøveflatene,
avfisket tilfeldig.

er hele eller deler av bekkene

Botnsubstratet sier mye om strømhastighet og
skjulmuligheter for fisk og er derfor vurdert for
enkelt bekk.

3.2.

hver

Vannprøver

Vannprøver er tatt i 16 av bekkene, primært de med
bebyggelse eller landbruksvirksomhet i nedbørsfeltet.
Innsamlingen er forsøkt lagt t i l siloslåtten da dette antas
å være perioden med størst belastning på vassdragene.

8

Tre ganger er det samlet inn prøver; i periodene 29/6 20/7 - 26/7 og 16/8 - 25/8. Prøvene er analysert etter
Norsk Standard ved Sør-Innherred K]øtt- og
næringsmiddelkontroll.

8/7,

3.3 Klassifisering av bekkene/elvene

En håndbok om "Vannkvalitetskriterier for f~rskvann" er
under utarbeidelse i regi av NIVA (Holtan 1987). Med utgangspunkt i denne er bekkene klassifisert etter forurensningsgrad.
Ved klassifiseringen er det tatt utgangspunkt i
Økosystemets naturlige kvalitetsegenskaper og registrert
hvor langt "eksterne" faktorer har endret kvaliteten fra
den naturlige situasjon. Forurensning betyr i denne
sammenheng fremmedpåvirkning på Økosystemet som-føre~-til
endringer av vannkvaliteten i ugunstig retning. Såkalte
"naturlige forurensninger" blir ikke registrert som
negativt (naturlig hØY næringssaltkonsentrasjon pga
berggrunn/leire, naturlig høyt innhold av organisk
materiale fra myrområder mm.).
Det er skilt mellom 3 forurensningstyper

-

belastning av næringssalter

-

belastning av organisk stoff

-

belastning av tarmbakterier

(eutrofiering)
(saprobiering)

Virkningstypene er inndelt i fire forurensninqsklasser:
1 - ikke eller lite forurensning
- 2 - moderat forurensning
- 3 - markert forurensning
- 4 - sterk forurensning

Endelig forurensningsklasse er bestemt ved å ta gjennomsnitte: av forurensningsklassene for de enkelte virkningsty~ene sammenholdt med biologiske data
(resultatene fra elfiske, lukt og observasjoner av begroing). De biologiske
data er tillagt størst vekt. Forsuring er vurdert separat.
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HOPLAVASSDRAGET

4.

4.1
~

Møln~a

(1)

*

angir vannprøvetakingsstasjon

Mølnåa er ei middels
botnsubstrat.

stor elv,

ca 5-6 m brei med variert

på grunn aven høy foss er kun 250 m fiskeførende.
Ungfisktettheten er middel.s høg (21 stk pr 100 m2).
Elva har ingen stor betydning som gyteelv da det kun er de
øvre 100 m som har egnet gytesubstrat. Lengre nede er elva
dyp og stilleflytende.
Mølnåa virker svært rein
tatt ved fossen og viser
og organisk materiale er
mg 011), men elva er noe
bakterier pr 100 ml).

med klart vatn. Vannprøvene er
at innholdet av næringssalter
lavt (5,3}Jg Pil, 400 flg Nil, 7,3
mikrobiologisk påvirket (87 tarm-

Mølnåa er lite forurenset.

4.2 Grønningselva (2)
Grønningselva er stor,
i botnsubstratet.

ca

9 m brei og har mye grov stein

Elva er fiskeførende t i l en foss 1,5 km opp i elva og har
høg ungfisktetthet, (94 aure pr 100 m2). Det grove
botnsubstratet gir godt skjul. Det er mye årsyngel i elva.
på grunn av stort produktivt areal og høy tetthet av fisk,
er Grønningselva den viktigste elva i Hoplavassdraget mht.
fiskeproduksjon.
Det er noe algevekst på botnen, men vannprøvene tatt ved
Mobakken viser lavt innhold av næringssalter (10 pg Pil,
440 ~g Nil). Elva er imidlertid,noe påvirket av
tarmbakterier (46 pr 100 ml).
Grønningselva må karakteriseres

som lite forurenset.

4.3 Slettbekken (3)
Slettbekken er en sidebekk t i l Grønningselva.
brei med stein på 5-30 cm i botn.
Det er middels hØg tetthet
ble ikke funnet.

av

Bekken virker relativt rein,

aure i

bekken,

Bekken er

men

2 m

års yngel

men det er en del algevekst og

1O

sleipe steiner. Det lekker silosaft fra en gård i nedslagsfeltet. Dette har ført t i l perioder med skumdannelse
og bakterievekst. Innholdet av fosfor og nitrogen er
hØgt (henholdsvis 156 og 1680 J-l9/l). Det er også mye
tarmbakterier ~ bekken (506 pr 100 ml).
Slettbekken må regnes

som markert forurenset.

Forurensningstilførselen bør reduseres.

4.4,Burelva (41
Burelva er middels stor, 4-6 m brei og botn domineres
grus og stein på 5-10 cm. Det er også ~tilleflytende
partier med dybotn.

av

Elva er fiskeførende t i l en foss 2,5 km opp i elva og
ungfisktettheten er høg (58 aure pr 100 m2). Det er partier
med godt gytesubstrat i elva.
Kloakken fra Markabygda munner ut i Bu~elva ovenfor
vannprøvestasjonen, etter å ha passert renseanlegg.
Elva er partikkelpåvirket og det er en del algevekst.
Steinene i botn er sleipe. Skum er også observert.
Vannprøvene viser et relativt lavt innhold av næringssalter, men elva er tydelig mikrobiologisk belastet (25
Pil, 950}Jg Nil, 290 tarmbakterier pr 100 ml).

~g

Burelva er moderat t i l markert forurenset.

4.5 5tøringsbekken (Sl
Bekken er middels stor, 2-3 m brei og har botn av stein med
varierende størrelse. Botnsubstratet nedenfor veien mot Nes
er finere enn ellers i bekken.
En strekning på 500 m er fiskeførende. Her er det en
terskel (jord/kvistdemming) på 1 m som fisken ikke kan
forsere. Tettheten av aure er høg (69 pr 100 m2).
Demningen bør fjernes. Da økes oppvekstarealet betydelig.
Støringsbekken er ofte brunfarget og tydelie påvirket av
partikkeltransport. Innholdet av nærings~alter er
relativt lavt (30 }Jg Pil, 1160 fJg Nil). Det er mye tarmbakterier i bekken (603 pr 100 ml). Ovenfor den
fiskeførende strekningen ligger en gammel fyllplass.
(

Støringsbekken er markert forurenset.
Forurensningsbelastningen bør reduseres.

'-
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4.6 Naustbekken (6)
Bekken er en liten, ca
bekk 0,6 m brei og har botn av
leire og noe grus. De første 200 m er rørlagt. Naustbekken
tørker ut om sommeren og er følgelig fisketom.
Innholdet av næringssalter og tarmbakterier er høgt
jJg Pil, 2970 jJg Nil, 430 tarmbakterier pr 100 ml).
Bekken må
renset.

karakteriseres

som markert

(til sterkt)

(235

foru-

Forurensningstilførselen bør reduseres.

4.7 Vikabekken (7)
Vikabekken er liten, 1-2 m brei, grunn med botnsubstrat
stein på 2-100 cm i diameter," og går vanligvis tørr om
sommeren.

av

Bekken er fisketom, men ifølge oppsit~ere er det tidlig~re
observert gytefisk. Eventuell gytefisk kan ikke nå lengre
enn 145 m opp i bekken.
Det er høgt tarmbakterieinnhold i bekken (> 3500 pr 100
ml), men innholdet av næringssalter er relativt lavt (28
fJg Pil, 1060 flg N/ll.
Vannprøvene tyder på

at

bekken er markert forurenset.

Forurensningsbelastningen bør reduseres.

4.8 Bergbekken/Bergetbekken (8)
Bekken er liten, ca 0,75
stein på 2-10 cm i nedre
botnsubstratet av leire I
og 2 gårder drenerer t i l

- 1 m brei med botnsubstrat av
del. I øvre del består
silt. Nedbørsfeltet er ca 1,8 km2
bekken.

på grunn aven terskel med et fall på 0,75 m, er kun de
nedre 40 m fiskeførende, men ungfisktettheten er svært høg
(140 aure pr 100 m2). Botnsubstratet er godt egnet for
gyting.
Vannprøvene er tatt et stykke oppe i elva, ved Berget.
Bekken er ofte brunfarget. Innholdet av næringssalter,
organisk materiale og tarmba~terier er høgt (94 ~g Pil,
1390 fJg Nil, 16,4 mg Oil, 540 tarmbakterier pr 100 ml)
Ut fra

en totalvurdering er bekken markert forurenset.

Forurensningstilførselen bør reduseres.
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4.9 Lvnbekken/Stamnbekken (91
Bekken renner fra Lynvatnet ut i Hoklingen. Den er relativt
l i ten, 1 m bre i, 750 m l a.n g og har gru s, san dog ste i n p å
20-30 cm i botn. En prøveflate ble lagt ut 150 m nedenfor
Lynvatnet, en annen 60-70 m fra Hoklingen. Bekken er
fiskeførende hele veien, men et parti med 0,5 m høye
terskler 300 - 350 m fra HOklingen hemmer fisken.
Tettheten av aure er middels høg (33 pr 100 m2).
Gyteforholdene er brukbare. Mye kvistansamlinger kan med
fordel fjernes.
Det er lite algevekst i bekken. Vannprøvene, som er tatt
like nedenfor Lynvatnet, viser at innholdet av næringssalter, organisk materiale og tarmbakterier er relativt
lavt (20 }.Jg Pil, 210 J-lg Nil, 5,6 mg all, 13 tarmbakterier
pr 100 ml).
Stamnbekken er lite t i l moderat forurenset.

4.10 Svarttjernbekken (10)
Bekken er liten,
En foss
fisk.

7 m fra

ca

2 m brei.

utløpet i

Hoklingen hindrer oppgang av

Innholdet av næringssalter er relativt lavt (22 ~g Pil, 73
Nil), men bekken er tydelig påvirket av organisk
materiale og tarmbakterier (13,6 mg all, 110 tarmbakterier
pr 100 ml).

~g

Svarttjernbekken må

regnes

som moderat forurenset.

4.11 Melhusbekken (11)
Bekken er middels stor, C~ 3 m brei med sandlgrus og mindre
stein i botn. Melhusb~kken munner ut i Hammervatn
naturreservat.
Fra Hammervatn kan fisk nå 550 m opp i bekken, som har
partier med godt gyte~ubstrat.
Ungfisktettheten er høg (50 aure pr 100 m2). Arsyngel er
registrert. I bekken er det flere kvistansamlinger som
bør fjernes for å sikre framkommeligheten for fisk.
Vannkvaliteten er noe påvirket av næringssalter og organisk
materiale (24 fJg Pil, 1240 ~g Nil, 10 ug O/l).
Melhusbekken må karakteriseres

som moderat forurenset.
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4.12 Hammerbekken (12)
Bekken er ca liten 0,5 m brei og har botn av leirelsilt.
øst for E6 er mesteparten av bekken rørlagt. Bekken munner
ut i Hammervatn naturreservat.
Før halmlutinglsilo ble vanlig , gikk gytefisk opp mot
Granås , dvs nær 1,5 km. Nå er det kun stingsild i bekken.
Botnsubstratet gjør bekken lite egnet som gytebekk.
Vannprøvene viser at bekken inneholder mye næringssalter og
tarmbakterier (118 ~g Pil, 29~0 fg Nil, 397 tarmbakterier
pr 1 O O ml).
Hammerbekken må

karakteriseres

som sterkt forurenset.

Forurensningstilførselen bør reduseres.

4.13 Oullumbekken (13)
Bekken er ca 1 m brei og har botn av stein av varierende størrelse. Utløpet i Hammervatnet er helt gjengrodd
av høyere vegetasjon. Dette har medført redusert strømhastighet og økt sedimentasjon. Her er vatnet nærmest·
stillestående. Bekken munner ut i Hammervatnet naturreservat.
Tidligere gikk det gytefisk
stingsild.

opp i

bekken,

nå finnes

kun

Innholdet av tarmbakterier er svært høgt (3100 pr 100 ml)
Ved en enkeltmåling er det funnet> 5000 pr 100 ml. Konsentrasjonen av næringssalter er også høg (160 ~g Pil,
2730 }Jg Nil).
Dullumbekken må regnes

som sterkt forurenset.

Utløpet må graves opp og forurensningstilførselen reduseres
dersom bekken skal bli tilgjengelig for fisk.
Da kan fisk nå 1500 m opp i bekken.
Utløpet ligger i Hammervatn naturreservat og eventuelle
tiltak må avklares med naturvernmyndighetene.

4.14 Fossingelva (14)
Fossingelva renner fra HOklingen og ut i Hammervatnet.
Elva er relativt stor, ca 10 m brei og 4 km lang.
Botnsubstratet består hovedsaklig av grov stein, men deler
av elva er stilleflytende med grus og sandbunn.

14

Fra Hammervatnet kan fisk gå ca 500 m opp i elva. Her er
det et større strykparti. Mellom E-6 og Hoklingen er det
også en hindring i form aven tømmerdemning. Det er
imidlertid fisk i hele elvestrekningen. El~fiskestasjonene
ble lagt 300 m ovenfor Åsen (E-6) og ca 250 m nedenfor
utløpet av Hoklingen.
Ungfisktettheten var lav ved registreringen (7 stk pr 100
m2) , men er sannsynligvis større. Mye vatn i elva
gjorde det vanskelig å fange fisken. Fossingelva har gode
gyteforhold.
I elva er det mye algevekst (påvekstalger) , særlig
nedenfor utløpet fra Hoklingen. Her er det også observert
bakterievekst (lammehaler) . En sportfisker fortalte at det
de senere år hadde blitt værre å fiske pga all begroingen
som legger seg på redskapen. Elva blir gradvis renere ned
mot Hammervatnet.
Vannprøvene er tatt ved E-6. Innholdet av næringssalter og
tarmbakterier er relativt lavt (14 flg Pil, 830 flg Nil, 7,6
tarm- bakterier pr 100 ml).
Fossingelva er moderat forurenset.

4.15

Kirke9~rdsbekken

(151

Det er svært lite vatn i

bekken.

Botn består av siltileire.

Det er for lite vatn i

bekken t i l at fisk

Vannprøvene viser høgt
bakterier (229 ?g Pil,
100 ml).

innhold av næringssalter og tarm2800 fl9 Nil, 760 tarmbakterier pr

Kirkegårdsbekken er markert

(til sterkt)

kan leve .der.

forurenset.

4.16 Hoplaelva (16)

Hoplaelva renner fra Hammervatnet ut i Åsenfjorden. Den er
6-7 m brei 09 dyp med grov stein i botn. Det ligger et
settefiskanlegg ved elva.
Ungfisktettheten er ikke beregnet, men tilfeldig elfiske i
nedre del tyder på høg tetthet (sjøaure" laks, rømt
regnbueaure
Det er også observert mye fisk under
vannprøvetakingen ved utløpet av Hammervatnet.
Hoplaelva er lite forurenset
tarmbakterier pr 100 ml).

(13/-19 Pil,

640 flg Nil,

< 10
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4 . 17 Røstadbekken *

*

i

Tølgende bekker er det

ikke tatt vannprøver.

Bekken er liten ca
m brei med botnsubstrat
10 cm. StrømTorholdene varierer .

av stein på 2-

Fisk når 550 m opp i elva. Her er det bratte strykpartier.
Tettheten av aure er middels høg (35 pr 100 m2). Bekken er
godt egnet t i l gyting, men det er en del kvistansamlinger
som bør Tjernes.
Nederst

i

bekken er det

noe begroing.

4.18 Vestre fjellbekk
Bekken er ca

1 m brei.

Fisk kan ' nå 40 m opp i bekken. Til tross' Tor brukbare
gyteTorhold ble det ikke obser~ert Tisk ovenTor
veien sommeren 1987. Bekken tørker trolig inn om sommeren.

4.19 østre fjellbekk
Bekken er liten,

m brei.

FiSk 'kan nå 100 m opp i bekken, men Tisk ble ikke
registrert ovenTor veien sommeren 1987. Botnsubstratet er
godt egnet Tor gyting. Bekken tørker trolig inn om
sommeren.

4.20 "Bekken"
Bekken har ikke noe navn (se kartskisse)
sommeren og er Tølgelig fisketom.
Bekken har mye

Den går tørr om

jernutTellinger.

4.20 Vinanbekken
Bekken er liten,
m brei. Botnsubstratet består
hovedsaklig av mudder og bekkeosen er ne~ten igjengrodd.
Fisk kan nå 200 m opp i bekken, men det er ikke observert
Tisk, trolig p.g.a. tørrlegging om sommeren. Vinanbekken
har ingen betydning som gytebekk.

I nedre del er det
forurenset.

noe begroing,

bekken er her tydelig

4.21 Haugaelva
Elva er relativt stor,
strømforhold varierer.

ca

4 m brei.

Botnsubstrat og

Fisk når 750 m opp i bekken. Ungfisktettheten er middels
hØg ' (23 pr 100 m2). Haugaelva er ei god gyteelv og synes
ikke å være forurenset.

4.22 Mobekken
Bekken er

1,3 m brei og

har mUdder/gytjebotn .

Fisk kan nå 300 m opp i bekken, men den var fisketom
sommeren 1987. Bekken har liten betydning som gytebekk.

4.22 Fonnaa
Bekken er 0,75 m brei og har botnsubstrat av stein på 2-5
cm. Bekken er grunn, og det er mulig at den tørrlegges i
varme somre.
Fisk kan nå 110 mopp ~ bekken. Ungfisktettheten er høg
(100 stk. pr 100 m2), og botnsubstratet er godt egnet for
gyting.

Tabell 1.

Tetthet av ungfisk og foreslåtte tiltak
for å bedre fiskeproduksjonen Hoplavassdraget.

Elv/bekk
Mølnåa
Grønningselva
Slettbekken
Burelva
Støringsbekken
Naustbekken
Vikabekken
Bergetbekken
Stamnbekken
Svarttjernbkn.
Melhusbekken
Harrmerbekken
Dullumbekken
Fossingelva
Kirkegårdsbkn.
Røstadbekken
Vestre fjellbk.
østre fjellbk.
Bekken
Vinanbekken
Haugaelva
Mobekken
fonn å a

Prod.areal
Nå
Før
1.5
13.5

1.5
13.5

15.0
1.0
0.0
0.0
0.03
0.75
0.01
1. 65
0.0
0.0
40.0
0.0
0.55
0.0
0.0

15.0
1.0
0.0
0.0
0.03
0.75
0.01
1. 65
0.27
1 .35
40.0
0.0
0.55
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0
0.0
0.08

Q.O

0.0
3.0
0.0
0 . 08

Sum
avfisket
areal m2

Ant.
stasj.

105
320
200
360
130

3
1

21
94
20
58
69

O
O

O
O

1
2

140
33

1
2
O

20
102
90
50
650
68

Tetthet
gr 100 m2

O

O

1

50

O
O

O
O

2

7

O

O

1

35
O
O
O'
O

210

1

23

33

1

100

O
-

- -

Anmerkn.
Lite areal tilgj.
God reprod/gytebekk
Dårlii reproduksjon
God gytebekk
Kvist/jord-demning
Tørker ut
Tørker ut
Lite areal tilgj.
Brukbar gytebekk
Kun 7 m fiskeførende
Mye kvistansamlinger
Lite vatn,forurenset
Utløp gjengrodd
God gyteelv
Lite vatn
Mye kvistansamlinger
Tørker trolig ut
Tørker trolig ut
Tørker ut
Ingen gyteb.Tørk.ut?
God gyteelv
Ingen gytebekk
Lite areal tilgj.
-

Tiltak

Redusere forurensnings tilførsel
Kvist/jo~ddemn.må

fjern.-økt oppv.areal

Bekken bør ryddes noe

I
I

Bekken bør ryddes noe
Redusere forurensningstilførsel
Utløp må renskes opp.Redus.forurensn

Bekken bør ryddes noe

-

'-J

-:'; ':':'
..

:; ~'
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Tabell 2. Oversikt over tilstanden i de enkelte bekkene.

HOPLAVASSDRAGET
1=
2=
3=
4=

Ikke eller lite forurenset
Moderat forurense't
Markert forurenset
sterkt forurenset
Innhold
av
næringssalter

Innhold
av
organisk
materiale

Innhold
av
Endelig
tarmforur.
bakterier klasse

(Eutrofiering)

(Saprobiering)

(Mikrobiologi)

28 Mølnåa

2

29 Grønningselva

2

30 Slettbekken

4

2

3

3

31 Burelva

2-3

2

3

2-3

32 Støringsbkn

3-4

3

3

33 Na-ustbekken

4

3

3-4

34 Vikabekken

3

4

3

35 Bergetbekken

4

3

3

2

1-2

4

36 Stamnbekken

1-2

37 Svarttjernbkn

1-2

3

3

2

38 Melhusbekken

3

2

1-2

2

39 Hammerbekken

4

3

4

40 Dullumbekken

4

4

4

1-2

2

2

4

3

3-4

41 Fossingelva
42 Kirkegårdsbkn
43 Hoplaelva

il
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tatene av vannanalysene varierer mye for samme
Dette skyldes særlig nedbørsmengden før og under
elV
røvetakingen. ved store nedbørsmengder vaskes lett
vannPartikler
hUsdyrgjødsel og næringssalter ut i vass. rdP noe som , kan medføre høyere verdier av fosfor, nitrogen,
JO
drag'is k materiale og tarmbakterier. Særlig ved andre
organtakingsrUnde var det mye nedbør.
prøve
.
ltatene fra denne avvlker
sterkt fra resten av målSU
Re
Det er derfor brukt gjennomsnittsverdier ved klas. ng e ne "
~ifiKasjOnen av bekkene.

ReS~~eKK.

For flere av de undersøkte bekkene er resultatene fra vannanalysene og fiskestatus motstridende ved at vannkvaliteten
er værre enn fiskestatus skulle tilsi.
forhold kan forklare dette. Til~ørsel av næringsFlert e
.
'
og organisk materlale
er gunstlg
for fiskeproduker
sal
l opps t·ar. Tllførselen
.
sjon
inntiloksygenmange
fører t i l
en
re produksjon av dyreplankton og bunndyr som fisk uts t ø rte . Oksygenmangeloppstar
• ved nedbrytning av organisk
r
ny t
. f
.
ter iale . Dette kan være t l l ørt dlrekte, eller være en
ma
. f
.
følge av økt næringssalttll ørsel. I bekker er vatnet i
bevegelse , og strykpartler kan gl god lufting og dermed
motvirke oksygenman&al. I den markert forurensede Hotranelva stod det aure kun i strykene. Ved store nedbørsmengder
kan erosjon føre t i l at vannanalysene viser svært høye
konsentrasjoner av næringssalter, me~ dette kan være
partikUlært bundet og lite tilgjengelig for næringskjeden.
Ved noen bekker ligger prøveflata for fisk lengre ned i
bekken enn vannprøvetakingsstasjonen (f.eks B~rgetbek~en)
Selvrensing kan da føre t i l at fiskeproduksjonen lengre
nede i elva er lite påvirket av utslipp lengre oppe :
Målefeil kan også inntreffe. Biologiske data gir best
uttrykk for vannkvalitet over tid. Derfor er det lagt mest
og avgjørende vekt på disse ved endeli~ vurdering av
forurensningsklasse.
To bekker, Hammerbekken og Dullumbekken er sterkt
forurenset og fisketomme. Begge var fiskeførende t i l i
begynnelen av 1960-åra" Bekkene utgjør 1,6 da (2"/.) av
oppvekstarealet for a~ren i Hoplavassdraget.
I Verdalsvassdraget fant Haukland et al. (1986) at 56"/. av
oppr~nnelig produktivt areal var tomt for sjøaure. Felles
for flere av bekkene både i Verd.] og Levanger, er at
fisken forsvant på begynnelen av SD-tallet, og at
silolegging og halmluting er antydet som årsak av naboer
til bekkene. Bekkelukning , bakkeplanering, oppdyrklng helt
inntil vassdraga, overgjødsling samt boligkloakk er andre
faktorer som kan ha bidratt t i l dagens situasjon.
Ved utslipp aV lett omsettelig stoff som f.eks.
silopressaft , øker nedbrytningen, som foregår ved hjelp av
bakterier og sopp (mikroorganismen). Dette krever mye
Oksygen, som tas fra vatnet. Oksygenmangel fører t i l
fiskedød.
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Fosfor og nitrogen i kloakk, husdyrgjødsel og kunstgjødsel
gir økt alge- og plantevekst . Dersom tilførslene blir
store, oppstår forurensningsproblemer med for høy
produksJon av organisk materiale og senere oksygenmangel.
Fisk ble heller ikke funnet i Mobekken, Vikabekken,
Naustbekken, Bekken samt østre og Vestre fjellbekk. I
Naustbekken er nedre del rørlagt, ellers er dette små
bekker som trolig tørker ut om sommeren og derfor er
fisketomme.
Sju bekker er markert forurenset. I bekkene med fisk er
fiskeproduksjonen redusert ·eller usikker. Flere år uten
forbedringer kan derfor føre t i l at disse bekkene blir
fisketomme.
Sju bekker er lite eller moderat forurenset. Dette gjelder
bl.a. bekkene innerst i Movatnet som har lite
bebyggelse/dyrkamark i nedbørs feltet (Mølnåa,
Grønningselva') og utløpselvene fra vatn (Fossingelva,
Lynbekken, Hoplaelva). Lav forurensnings grad i utløpselvene
fra vatn viser hvilken evne vatna har t i l å omsette
næringsstoffer. '
I forhold t i l en forurensnirrgsundersøkelse fra 1983/84
(Holtan 1985), tyder resultatene på bedring av tilstanden i
Lynbekken (Stamnbekken) . I Burelva og Støringsbekken synes
det ikke å ha skjedd noen bedring.
Ingen av de undersøkte bekkene er påvirket av forsuring.
Det er rimelig da berggrunnen i Levanger er næringsrik.
Bekkene ligger også under den marine . grense og er påvirket
av kalsiumkarbonater fra marin leire. Kalking av
jordbruksområdene bidrar også t i l høge pH-verdier.
Tettheten av ungfisk varierer mellom de enkelte bekkene.
2
Størst er tettheten i Bergetbekken (104 pr 100m ), Fonnåa
(100) og Grønningselva (94). Lavest er tettheten i
Fossingelva.
Tettheten avhenger av forurensningsgrad, tilgang på
nærings dyr og gjemmesteder uten for sterk strøm. Naturlig
høyt næringssaltinnhold og eventuelt tilførsler fra
landbruk/kloakk gir bekkene et stort potensiale for
fisk~produksjon såfremt forurens "ningstilførselen ikke blir
for stO!. I landbruks påvirkede Kvassheimsåna på Jæren fant
Ber;heim og Hesthagen (1986) en gjennomsnittlig tetthet på
2
140 laksefisk (laks og aure) pr 100m . Det som da avgjør
tettheten i størst grad er skjulmulighetene. Bekkene med
størst ungfisktetthet har enten botn av gxov stein, ofte
rund i form , eller de har mye vegetasjon langs bredden.
Aurens oppvekstareal i de undersøkte bekkene er 77 da.
Ut fra ungfisktetthet og størrelse av produktiv areal, har
Grønningselva, Burelva og Melhusbekken størst betydning for
fiskeproduksjonen. Disse utgjør 40Z av det totale
produktive arealet.
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Tabell

3.

Tabellen viser bekkenes

b etydning for

~iSkeproduksjOnen .

Lav
Middels
HØg
Meget hØg

Bekk/elv

Mølnåa
Grønningselva
Slettbekken
Burelva
Støring s bekken
Naustbekken
VikabeKken
BergetbeKken
Stamnbekken
Svarttjernbkn
Melhusbekken
HammerbeKken
DullumbeKken
Fossingelva
KirkegårdSbkn
Hoplael va
RøstadbeKken
Vestre ~jellb.
østre ~jellb.
Bekken
Vinanbek ken
Haugaelva
Mobekke n
Fonnåa

fiskeproduksjon:

< 200 stk
200-500
...
500-3000 ..
> 3000 ..

.

Forurens.
kl.

Total
fiskeprod.
tetthet x
prod.areal
Middels
Meget høg
Middels
Meget høg
HØg
Ingen
Ingen
Lav
Middels
Ingen
Høg
Ingen
Ingen
HØg
Ingen
Lav
Lav
Ingen
InQen
Ingen
Ingen
Høg
Ingen
Lav

1

3
3
3
3
3

2
1

2
2
4
4

2
3

Til trosS -ror stort produktivt are l
Fossingelva mindre betydning Som gat (40 da) har
"
en h " d
yeelv
O
utløpet aV Hokll.ng
lon rer f i s k ' ·
•
emnlongen ved
et fall 5 O O rn ovenfor Hammervatnet lo h a ga opp i HOklingen og
derifra.
Dette forklarer også den la~:drer videre oppgang
elva. (j-rr. hØg vannstand ved prøvef losklongen)
'
i
.

~ngfisktettheten

Følgende t i.l tak bør gjennom-føres for
fiskeprodUkS jonen i Hoplavassdraget.

å
bedre

Redusere ~orurensnin b stilf rselen lo. Slettb
Hammerbekken , Dul 1urn ekken, Burelva, Stø . ekken,
Bergetbekken .
rlongsbekken og
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Rydding av kvist og rask som hindrer Tiskens Trie vandring
Støringsbekken, Melhusbekken, Røstadbekken og Lynbekken.
Utløpet av Dullumbekken er igjengrodd. Bekken ligger i
Hammervatn naturreservat og eventuelle tiltak må avklares
med naturvernmyndighetene.

i

Fjerning av jordvoll (jord-kvistdemn)
øke oppvekstarealet betydelig.

i

Støringsbekken kan

Eh'er og bekker jul/stendig døde om ~oen år??
- Kan jo hende det dukker opp en gra~·laks.
Hentet fra Stjørdalens blad,

lØrdag 21. november

37 (ill.

av Ola Hjelseng) .

."

.,::/.-,:
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