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Forord 

For å bedre kunnskapsgrunnlaget for utbredelse av sjøørretvassdrag i Aure kommune har Midtnorsk 

Naturundersøkelse AS vurdert 206 større og mindre vassdrag, samt gjennomført 

ferskvannsbiologiske undersøkelser i 86 av disse sommeren og høsten 2021. Det er også pekt på 

mulige tiltak for å bedre vassdragsmiljø og oppgangsmuligheter for anadrom laksefisk. 

Undersøkelsene som er utført må ansees som enkle, innledende undersøkelser og gir ingen helhetlig 

oversikt over påvirkninger, miljøtilstand, fiskeproduksjon eller produksjonspotensial.  

Sjøørretprosjektet har imidlertid avdekket et forholdsvis høyt antall sjøørretvassdrag i Aure 

kommune og gitt en vesentlig bedring i kunnskapsgrunnlaget for utbredelse av vassdrag med 

oppgang av anadrom laksefisk. 

Midtnorsk Naturundersøkelse AS takker Miljødirektoratet og Aure kommune for støtten til 

prosjektet. Vi takker også Stig Stormo og Simon Stølan for samarbeidet. En stor takk rettes også til 

de som har kontaktet oss og gitt verdifull informasjon om vassdragene. 

 

Kyrksæterøra, januar 2022 

Martin Hanssen 
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Sammendrag 

Aure kommune har et fragmentert landskap med mye fjell, fastland, mange større og mindre øyer og 

kort vei fra sjø til bratte fjellsider. Av landskapsmessige årsaker har kommunen mange små og bratte 

nedbørsfelt. Ørret (Salmo trutta) er en fiskeart som kan veksle mellom å leve i saltvann og ferskvann 

og individer fra samme populasjon kan velge forskjellige strategier for å optimalisere overlevelse, 

vekst og produksjon. Som følge av denne fleksibiliteten kan ørret tilpasse seg et liv under 

uforutsigbarheten som mindre vassdrag gir (uttørking, flom, etc). Fiskeinteresser og forvaltning har 

begrenset oversikt over mindre sjøørretvassdrag, og mange steder går mindre sjøørretvassdrag 

«under radaren». Det offentlige plikter å ta hensyn til fiskens leveområder, noe som kan være er en 

utfordring ved kunnskapsmangel. 

Totalt 206 vassdrag ble vurdert for oppgang av anadrom laksefisk i Aure kommune i 2021. Litt under 

halvparten av vassdragene ble etter en innledende, kartteknisk analyse, prioritert for videre 

undersøkelser. Det ble deretter gjennomført en trinnvis utredning med befaring, 

ungfiskundersøkelser og gytefiskundersøkelser.  

Totalt 48 vassdrag ble klassifisert til å ha sikker sjøørretbestand, ved 23 vassdrag var det utfordrende 

å konkludere om de hadde oppgang av sjøørret eller ikke, og disse ble klassifisert til usikker. Ved 11 

vassdrag ble det vurdert at det ikke var oppgang av sjøørret og i 7 vassdrag ble det funnet inngrep 

som forventer å ha medført at sjøørret ikke kan gå opp og reprodusere i vassdraget, dvs. tapt 

bestand. For 59 vassdrag er det pekt på mulige tiltak for å bedre oppgang-, gyte- og levevilkår for 

sjøørret. Det er ikke gjennomført kost-nytte-analyser av tiltakene. 
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Innledning 

Fiske etter sjøørret (Salmo trutta) byr på spenning og naturopplevelser og er en viktig kilde til 

rekreasjon, friluftsliv og matauke for mange (N. Jonsson & Finstad, 1995). Fangstrapportering på 

landsbasis i Norge i tidsrommet 1993 til 2020 viser at det i gjennomsnitt blir fanget over 60 000 

sjøørret i vassdragene årlig (SSB, 2021). Det er god grunn til å anta at fangstene av sjøørret er 

vesentlig større enn det som kommer fram i fangststatistikken (Fiske & Aas, 2001). I mange elver blir 

sjøørret sett på som bifangst som ikke rapporteres inn.   

Ørreten: En fleksibel og tilpasningsdyktig art 

Bekkørret, innsjøørret og sjøørret er samme art. Om en ørret blir stasjonær eller vandrende til sjø 

påvirkes av miljøforhold (men også genetikk) (N. Jonsson & Finstad, 1995). Bestander kan også være 

delvis vandrende, det vil si at bestandene består av ikke-vandrende innlandsørret og vandrende 

sjøørret (B. Jonsson & Jonsson, 1993). 

Både mellom og innen ørretbestander er det stor variasjon og fleksibilitet i livshistorie og livssyklus 

og ørreten kan gjøre en rekke tilpasninger for å leve i små vassdrag (Thorstad et al., 2016). Det er vist 

at i en del mindre vassdrag med utfordrende levevilkår for fisk (heftige isganger, uttørking om 

sommeren m.m.) kan ørreten være mer knyttet til sjøen og bruker sjøområdene i større grad enn 

ørret fra større vassdrag som har trygge leve- og oppvekstområder (Borgstrøm & Heggenes, 1988; 

Davidsen et al., 2014; Limburg et al., 2005).  Ved enkelte vassdrag returnerer gytefisk flere måneder i 

forkant av gytingen, mens i andre vassdrag vandrer gytemoden fisk rett fra havet til gyteområdene 

(Thorstad et al., 2014). I vassdrag med vanskelige levevilkår som følge av f.eks. ustabil vannføring 

kan sjøørreten i løpet av kort tid vandre opp i vassdraget på høsten ved tilstrekkelig vannføring, 

gjennomføre gyting, og gå rett ut i sjøen (Davidsen et al., 2014; Knutsen et al., 2004; Borgstrøm & 

Heggenes, 1988). Noen studier vitner også om at sjøørret i enkelte tilfeller kan gjennomføre gyting i 

ferskvannspåvirka sjøområder (Gabrielsen et al., 2021; Limburg et al., 2005). Tøffe levevilkår kan 

også medføre at ørreten smoltifiserer tidligere enn vanlig og går ut i sjøen for å redusere risikoen 

ved å oppholde seg i vassdrag med ustabil vannføring (Borgstrøm & Heggenes, 1988; Titus & 

Mosegaard, 2006; Davidsen et al., 2014). Det er også påvist at ung ørret fra små vassdrag vandrer ut 

i saltvannspåvirkede områder allerede før smoltifisering (Landergren & Vallin, 1998; Taal et al., 

2014).  

Både umoden fisk og gytefisk tilbakevandrer til ferskvann fra sjøen (Thorstad et al., 2014). 

Sjøørretens gytetid varierer mye mellom populasjoner og i Nord-Norge og Nord-Sverige er gytetiden 

i september-oktober. Samme tidsrom er rapportert for elver i Heim kommune (nabokommune til 
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Aure) og Orkland kommune (Davidsen et al., 2014). I Søavassdraget i Heim kommune er det vist at 

sjøørreten hovedsakelig vandrer opp i vassdraget fra sjøen i slutten av mai til første halvdel av juni, 

samt slutten av september til første halvdel av oktober.  Det er vist at oppvandringstidspunkt hos 

laksefisk kan påvirkes av blant annet vanntemperatur, lysforhold og vannføring, men slike 

sammenhenger ble ikke funnet for sjøørret i Søavassdraget (Davidsen et al., 2014; B. Jonsson & 

Jonsson, 2002; N. Jonsson, 1991).  Det er pekt på at spesielt i små vassdrag med ustabil vannføring er 

riktig vannføring viktig for oppvandring av laksefisk (B. Jonsson & Jonsson, 2002; N. Jonsson, 1991). 

Det er stor variasjon i størrelse på gytefisk hos sjøørret.  Sjøørret blir gjerne gytemoden etter 2-3 år i 

sjøen, men en del fisk kan også bli kjønnsmoden etter én sommer i sjøen (N. Jonsson & Finstad, 

1995; L’Abée-Lund, 1994). Alder for kjønnsmodning påvirkes av vekstforhold i sjøfasen, men også av 

alder ved smoltifisering, kjønn, hvor fisken hører hjemme i vassdraget, samt breddegrad (L’Abée-

Lund, 1994; L’Abee-Lund et al., 1989). Ved gytefisktellinger i anadrome vassdrag er det vanlig å 

regne ørret på over ca. 35 cm som gytefisk (NS 9456:2015). I en undersøkelse fra 29 norske elver 

spredt over hele Norge ble det funnet at kjønnsmoden sjøørret var mellom 20 og 95 cm (L’Abee-

Lund et al., 1989). Borgstrøm & Heggenes1988), rapporterte om sjøørret fra 15 cm og oppover med 

påslag av lakselus i et lite vassdrag på Østlandet.  Her ble det også funnet at nesten 60% av ørret 

mellom 6 og 12,4 cm smoltifiserte i april-mai ved starten på deres andre leveår.  I en større elv på 

Vestlandet ble det funnet at tilbakevandrende sjøørret etter første sommer i sjøen var mellom 20 og 

35 cm (Skaala et al., 2014). 

Hvordan står det til med sjøørretvassdragene? 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning vurderte i 2019 tilstanden til 430 sjøørretstammer over hele 

Norge (Anon, 2019). Av disse ble kun 20 % av bestandene vurdert til å være i god eller svært god 

tilstand, 32 % i moderat tilstand og nesten halvparten ble klassifisert til å være i dårlig eller svært 

dårlig tilstand. Ut fra rapporten stod det dårligst til med vassdrag på Vestlandet og Midt-Norge. 

Møre og Romsdal hadde flest vassdrag i de dårligste tilstandskategoriene og de viktigste 

påvirkningsfaktorene var lakselus, arealinngrep, landbruk, vannkraftreguleringer og fangstpåvirkning 

(opplistet i avtagende viktighet), der påvirkning fra lakselus helt klart hadde den største effekten. 

Møre og Romsdal var også blant fylkene hvor sjøørretbestandene er sterkest påvirket av 

menneskelig aktivitet. Havforskningsinstituttet vurderte at risikoen for negativ påvirkning på 

sjøørretstammer på Nordmøre og i Sør-Trøndelag er høy i sin risikovurdering  av effekter av norsk 

fiskeoppdrett i 2021 (Grefsrud et al., 2021). 
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Kunnskapsgrunnlaget i Aure 

Aure kommune på Nordmøre består av en rekke større og mindre øyer innenfor Trondheimsleia, 

samt fastlandsområder på nordsiden av Vinjefjorden og mot kommunegrensen i øst (Stokkan & 

Thorsnæs, 2021) (Figur 1). Den forholdvis fragmenterte og bratte topografien gjør at Aure har svært 

mange små og bratte nedbørsfelt med elver og bekker (NEVINA, 2021; NVE Elvenett, 2021). Tross 

det store antallet vassdrag er oppgang av anadrom laksefisk kun kjent fra 12 vassdrag i kommunen 

(Lakseregisteret Kart, 2021). Ut fra det store antallet bekker og elver, samt kunnskap om sjøørretens 

fleksibilitet og tilpasningsdyktighet til hydrologien i små vassdrag, var det en forventning i forkant av 

prosjektet om oppgang av sjøørret i langt flere bekker enn det som framgår av lakseregisteret. 

 

Figur 1. Kartet viser kommunegrensa til Aure kommune. Fastlands-Aure og øyene er navngitt.. 
Kartdata fra Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM – Geodata AS. 

Ifølge lakse- og innlandsfiskloven skal hensynet til fiskeinteressene og ivaretakelse av fiskens og 

andre ferskvannsorganismers økologiske funksjonsområder innpasses i planer etter plan- og 

bygningsloven i kommune og fylke (Lakse- og innlandsfiskloven, 1993). For at det offentlige skal 

kunne ta hensyn til sjøørreten må en ha kjennskap til artens leveområder. 
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Metoder 

Eliminasjonsmetoden - Utvelgelse med bakgrunn i karakteristika i nedbørsfeltet 

På grunn av det store antallet bekker og elver i Aure ble det innledningsvis gjennomført en 

prioritering mellom hvor det var behov for nærmere undersøkelser og av vassdrag som skulle utgå 

fra de videre undersøkelsene. Første steg var å ta ut de vassdragene hvor det allerede forelå 

kunnskap om oppgang av anadrom laksefisk i laksekart (Lakseregisteret Kart, 2021). 

Videre ble alle nedbørsfelt for bekker og elver i Aure med relevant størrelse (de aller minste ble 

skjønnsmessig utelatt) beregnet ved hjelp av GIS (Geografisk informasjonssystem)-programvare med 

bakgrunn i terrengmodell (Høydedata, 2021). Det ble tatt utgangspunkt i utløpspunkter til fjorden 

digitalisert fra vanntema (Geonorge, 2021). Norges Vassdrags- og Energidirektorats (NVEs) 

kartverktøy Nevina ble benyttet til å beregne nedbørsfeltkarakteristika for de 11 største bekkene 

med nedbørsfelt mindre enn 1 km2 (NEVINA, 2021). Disse bekkene hadde en gjennomsnittlig 

lavvannføring om sommeren (Q95) på 4 liter per sekund (2,1-6,4 l/sek), noe som skjønnsmessig ble 

vurdert til å være et minimum av vannføring for å opprettholde leveområder for ungfisk av ørret. For 

å avgrense prosjektet ble det derfor satt en grense for nedbørsfelt ved 1 km2, der bekker med 

mindre nedbørsfelt enn dette i utgangspunktet ble utelatt fra de videre undersøkelsene. For alle 

bekker med nedbørsfelt mellom 0,7 og 1 km2 ble det gjort en faglig vurdering av om det kunne 

finnes forhold i nedbørsfeltet som var med på å opprettholde tilstrekkelig vanntilsig slik at ungfisk 

kunne overleve (andel myr, bredde på bekk, innsjøer i nedbørsfeltet, nedbørsfeltets stigning m.m.). 

Dersom det ble avdekket forhold som pekte på at det likevel kunne være tilstrekkelig vannføring 

gjennom året, ble bekkene likevel tatt med i de videre undersøkelsene. 

Befaringer 

Vassdrag som ikke ble sortert ut i innledende fase ble befart på vår og forsommeren ved lav til 

middels vannføring. Formålet med befaringen var å avdekke forhold som medførte at sjøørret ikke 

hadde mulighet til å vandre opp i vassdragene. Samtidig ble en del andre forhold knyttet til 

vassdragene registrert: 

- Anadrom strekning 

- Naturlige vandringshindre  

- Menneskeskapte vandringshindre 

- Mulige påvirkninger på vannmiljøer 

 

 

- Truede og sårbare arter 

- Fremmede arter 

- Funksjonsområder for fisk  

- Observasjoner av ørret 
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Registreringsarbeidet ble i mindre grad prioritert i vassdrag som ikke er, eller har vært, av viktighet 

for sjøørret. 

Naturlige vandringshindre og vandringsbarrierer ble vurdert ut fra Klassifiseringsveileder 02:2018 

Klassifisering av miljøtilstand i vann. Økologisk og kjemisk klassifiseringssystem for kystvann, 

grunnvann, innsjøer og elver(Direktoratsgruppen vanndirektivet, 2018). Menneskeskapte 

vandringshindre og -barrierer ble vurdert ut fra veilederen Frie fiskeveger – Utbedring av 

vandringshinder for fisk (Statens vegvesen, 2015).  

Der befaringer avdekket vandringsbarrierer eller andre forhold som gjorde vassdragene uegnet for 

fisk, ble disse utelatt fra videre undersøkelser. I enkelte tilfeller ble vassdrag utelatt fra videre 

undersøkelser med elektrisk fiskeapparat der det under befaringene ble observert gode tettheter av 

ungfisk av ørret. Disse vassdragene ble imidlertid senere undersøkt for oppvandrende sjøørret ved 

bruk av lys på høsten – se under. 

Ungfiskundersøkelser 

Vassdrag uten oppgangshindre, eller som ikke av andre årsaker hadde blitt konstatert til å ikke være 

egnet for sjøørret, ble undersøkt med elektrisk fiskeapparat. Det ble utført enkle, kvalitative 

undersøkelser på begrensa bekkestrekninger der formålet var å avdekke om bekkene hadde ungfisk 

av ørret eller ikke.  

Fisk som ble slått ut av fiskeapparatet ble samlet inn og målt. Dersom fisk var blank, dvs. smoltifisert 

og/eller vært i sjøen, ble dette notert. All fisk ble skånsomt satt ut igjen etter at de viste normal 

adferd. 

Påvisning av sjøørret i gytetid 

For å få en indikator på når gytetiden for sjøørret begynner i vassdrag i Aure, ble noen få vassdrag i 

Årvågsfjorden, øst i Aure kommune, overvåket med hensyn til nyoppvandret sjøørret. Overvåkingen 

foregikk med håndholdt lyskaster etter mørkets frambrudd fra den 24. september 2021. 

Vassdragene var av varierende størrelse og vi var kjent med at disse vassdragene hadde hatt 

oppgang av anadrom laksefisk tidligere.  Da det ble observert at gytetiden hadde startet, ble 

undersøkelsesområdet utvidet og øvrige aktuelle vassdrag ble undersøkt. Lysingen etter sjøørret ble 

gjennomført ved vading med vadebukse ved de strekningene som ble vurdert til å ha størst 

potensiale som gyteområde. Om mulig ble observert sjøørret håvet og lengdemålt før de ble satt 

skånsomt ut igjen. Undersøkelsene i vassdragene ble avsluttet straks første sjøørret ble observert, 

og ev. ble håvet og lengdemålt. Vanligvis ble undersøkelsene avsluttet dersom det ble gjennomført 

lysing i forventa gytehabitat i ca. 30 minutter uten at sjøørret ble observert. 
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Kategorisering av bekker 

Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal Fylkeskommune har utgitt en 

brukerveiledning for registrering av sjøørretbekker i fylket (Giske et al., 2020). I veiledningen 

kategoriseres statusen på sjøørretvassdragene som følgende: Sikker bestand, Usikker bestand, Ingen 

bestand, Tapt bestand og Ikke kartlagt. I dette prosjektet er det benyttet samme kategorisering av 

sjøørretbestandene, men definisjonen på kriteriene for de ulike kategoriene avviker noe fra 

kriteriene i brukerveiledningen. Merk at det er nok at ett av kriteriene innfris for at en bestand 

havner i den aktuelle kategorien: 

Sikker bestand:  

1. Dokumentert blank ørret i vassdraget gjennom sikker observasjon. 

2. Påvist ungfisk av ørret i elva nedstrøms vandringshinder, samt tilgjengelige gyte-, oppvekst- 

og leveområder. 

Usikker bestand:  

1. Ørret i vassdraget, men vandringshinder ved utløp kan utgjøre vandringsbarriere. 

2. Usikker på om vassdraget har tilstrekkelig vannføring og/eller gyte- og oppvekstområder 

nedstrøms vandringshinder. 

3. Potensielle gyte- og/eller oppvekstområder nedstrøms vandringshinder, men ingen ørret 

påvist. 

4. Bekk tørrlagt nedstrøms vandringshinder under feltarbeid. 

Ingen bestand:  

1. Naturlig vandringsbarriere ved utløp. 

2. Ingen gyte- og/eller oppvekstområder nedstrøms vandringsbarriere. 

Tapt bestand:  

1. Menneskeskapt tiltak har medført at vassdraget ikke egner seg for sjøørret. 

Ikke kartlagt 

1. Bekker med nedbørsfelt mindre enn 0,7 km2, ikke undersøkt i felt. 

2. Bekker med nedbørsfelt større eller lik 0,7 km2 og mindre enn 1 km2 og som ikke har 

åpenbare grunnvannsreservoar i nedbørsfeltet: innsjøer, myrer etc., ikke undersøkt i felt. 
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Utstyrsbruk og databehandling 

All data ble samlet inn ved hjelp av kartapplikasjonene ArcGIS Collector og ArcGIS Field Maps og lagt 

inn i geodatabase. Databehandling og visualisering av data er utført i ArcGIS Pro og ArcGIS Online. 

Elektrisk fiskeapparat som ble benyttet var av typen FA55 med liten anodering uten nett, samt el-

fiskehåv med diameter 250 mm. Spenning og effekt ble autokalibrert av apparatet. Lyskaster som 

ble benyttet ved lysing etter sjøørret var av typen Maxtel Led Håndlampe JF-9925, og håv var av 

teleskop-type med knutefritt, gummibelagt nett. Vadebukser, håver og alt annet utstyr og 

bekledning som hadde kommet i kontakt med vann fra vassdragene ble desinfisert med Virkon S 

etter leverandørens beskrivelser. 

Informasjonsformidling til publikum og grunneiere 

Aure kommune informerte om kartleggingsprosjektet på sine hjemmesider i forkant av de 

innledende feltbefaringene. Der ble det også oppfordret til at publikum skulle ta kontakt dersom de 

hadde relevant informasjon for prosjektet. Før ungfiskundersøkelsene og lysingen etter sjøørret ble 

det sendt ut SMS der det ble informert om undersøkelsene som skulle gjennomføres. 
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Resultat  

Hovedfunn 

Kartleggingen av sjøørretbekker i Aure i 2021 omfattet totalt 206 større og mindre vassdrag. Av disse 

ble det gjennomført innledende befaringer i felt ved 87 vassdrag. Befaringene ble gjennomført ved 

lav til middels vannføring hovedsakelig i mai og juni 2021.  

Påvisning av ungfisk med elektrisk fiskeapparat ble utført i 58 vassdrag i tidsrommet 14.07.2021 til 

16.09.2021. Det ble påvist én eller flere årsklasser av ørret i 46 av vassdragene. I 6 av disse ble det 

også funnet blank sjøørret under disse undersøkelsene. 

Det ble gjennomført lysing etter sjøørret på gyteplass ved 49 vassdrag i tidsrommet 28.09.2021 til 

12.10.2021. Av disse ble det påvist sjøørret under lysing ved 14 vassdrag. 

Totalt ble det observert sjøørret i 20 vassdrag. 

48 vassdrag ble klassifisert til å ha en sikker sjøørret-populasjon. Ved 23 vassdrag var det 

utfordrende å konkludere om det var oppgang av sjøørret eller ikke, og disse ble klassifisert til 

usikker. Ved 11 vassdrag ble det vurdert at det ikke var oppgang av sjøørret og i 7 vassdrag ble det 

funnet inngrep som forventer å ha medført at sjøørret ikke kan gå opp og reprodusere i vassdraget, 

dvs. tapt bestand. 117 vassdrag ble ikke kartlagt i felt. Resultatene er presentert grafisk i Figur 2 og 

Figur 3. 

 

Figur 2. Figuren viser antall vassdrag med oppgang av sjøørret (grønn), antall vassdrag hvor det var 
usikkerhet knyttet til oppgang av sjøørret (oransje), antall vassdrag uten oppgang av sjøørret (rød), 
antall vassdrag hvor det sannsynligvis har vært oppgang av sjøørret tidligere, men ikke lengre nå 
(svart) og antall vassdrag som ikke ble undersøkt i felt (gul). 
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Figur 3. Kartet viser de 206 vassdragene som var omfattet av prosjektet, samt klassifisering av 
vassdragene etter status sjøørretbestand. Kartdata fra Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM – 
Geodata AS. 

Vassdragene som er klassifisert til å ha sikker, usikker, ingen eller tapt sjøørretbestand er beskrevet 

nærmere i faktaarkene i Vedlegg 1. Vassdragsvise faktaark og oversiktskart De vassdragene som ikke 

er kartlagt i felt er kun angitt i kart sist i Vedlegg 1. 

En oversikt over vandringshinder og andre type påvirkninger som ble kartlagt underveis i feltarbeidet 

vises i Tabell 1. For flere detaljer knyttet til påvirkninger i enkeltvassdrag, se Vedlegg 1. 

Vassdragsvise faktaark og oversiktskart  

Tabell 1. Oppsummering av alle typer påvirkninger kartlagt i felt, med antall registrerte punkt og 
hvor mange vassdrag de er fordelt på.  

Type påvirkning Antall registrerte punkt Antall vassdrag 

Naturlig fiskevandringshinder 138 72 

Menneskeskapt vandringshinder 42 36 

Avrenning/punktutslipp 9 6 

Fysiske inngrep 26 19 

Lukket løp 2 2 

Mangler kantvegetasjon 37 25 

Andre påvirkninger 12 11 
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Underveis i feltarbeidet ble den sterkt trua arten ål (Anguilla anguilla) observert i de fire 

vassdragene Engvikbekken, Kvernavikbekken, Lindåselva og utløpsbekken fra Litlvatnet med ukjent 

navn (Vann-NettID 116-52-R). Av fremmede arter langs vassdragene ble det gjort funn av slirekne, 

lupiner, sitkagran (Picea sitchensis), rynkerose (Rosa rugosa) og kjempespringfrø (Impatiens 

glandulifera) – alle disse kommer under kategorien svært høy risiko (SE) i 

fremmedartslista(Artsdatabanken, 2018).  
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Tiltaksliste 

Tiltakslisten peker på tiltak som kan gjennomføres for å bedre oppgang-, gyte- og levevilkår for 

sjøørret. Det foreslås også oppfølgende undersøkelser for å bedre kunnskapsgrunnlaget. Tiltakslisten 

er uten prioriteringer og det er ikke gjennomført kost-nyttevurderinger. Vassdragene er oppgitt med 

navn, Vann-Nett-ID og klassifisering av bestand. Det er linket til faktaarkene i Vedlegg 1. 

Vassdragsvise faktaark og oversiktskartfor mer informasjon om det enkelte vassdrag.  

Aure fastland 

• Faktaark: Kvernabekken- Tjellbergodden (116-64-R) – tapt bestand:  

o Undersøke om kulvert under industriområdet er vandringshindrende og ev. utbedre 

denne om dette er realiserbart. 

o Fisketrapp for å slippe sjøørret forbi utsprengt kum. 

 

• Faktaark: Seterbuktbekken (116-64-R) – usikker bestand: 

o Gjennomføre ny undersøkelse med elektrisk fiskeapparat for å påvise 0+ ørret. 

 

• Faktaark: Kvernavikbekken (116-12-R) – sikker bestand: 

o Vannmiljøundersøkelse for å avdekke i hvilken grad bekken er næringspåvirka. 

o Reetablere kantskog mot dyrkamark og hogstfelt dersom dette er mulig. 

o Kartlegge og ev. rydde opp i påvirkning fra spredt avløp eller annen forurensende 

belastning. 

 

• Faktaark: Bekk uten navn ved Vikan (116-11-R) – sikker bestand: 

o Vannmiljøundersøkelse for å avdekke i hvilken grad bekken er næringspåvirka. 

o Reetablere kantskog dersom dette er mulig. 

o Remeandrere bekkeløp dersom dette er mulig. 

o Bedre oppvekstsvilkår for ungfisk i nedre deler ved å bedre skjulmuligheter. 

o Kartlegge potensiell anadrom strekning og ev. utbedre flatbunnet kanal dersom det 

foreligger potensielt viktige funksjonsområder for anadrom fisk oppstrøms kanalen 

 

• Faktaark: Engvikbekken/Mjølkplassbekken (116-64-R) – tapt bestand: 

o Utbedring av kulvert under fv. 680, ev. gjøre tiltak nedstrøms for å lette fiskens gang 

inn i kulverten 
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• Faktaark: Svartvasselva (116-40-R) – sikker bestand: 

o Reetablere kantskog ved nedre deler av vassdraget dersom dette er mulig. 

 

• Faktaark: Åsgårdelva (116-40-R) – sikker bestand: 

o Vannmiljøundersøkelse for å avdekke i hvilken grad bekken er næringspåvirka. 

o Fjerne rundballplast og annet søppel i elva. 

o Utbedre næringsrikt avløp. 

o Reetablere kantskog dersom dette er gjennomførbart. 

 

• Faktaark: Haugaelva (116-40-R) – sikker bestand:  

o Utbedring av kulvert under fv. 6192 for å lette fiskens gang. 

o Reetablere kantskog dersom dette er mulig. 

 

• Faktaark: Melaelva (116-40-R) – sikker bestand:  

o Utbedring av kulvert under fylkesvei 6192. 

o Etablere fyldigere kantvegetasjon langs elveløpet. 

 

• Faktaark: Fjellbekken (116-40-R) – usikker bestand: 

o Gjennomføre ny undersøkelse med elektrisk fiskeapparat for å påvise 0+ ørret. 

 

• Faktaark: Veaelva (116-40-R) – sikker bestand: 

o Vannmiljøundersøkelse for å avdekke i hvilken grad bekken er næringspåvirka. 

o Om mulig; Etablere kantskog der dette mangler. 

 

• Faktaark: Bekk uten navn med utløp til Eidsbukta (116-40-R) – usikker bestand: 

o Gjennomføre ny undersøkelse med elektrisk fiskeapparat for å påvise 0+ ørret. 

 

• Faktaark: Vågselva (116-40-R) – sikker bestand: 

o Vannmiljøundersøkelse for å avdekke i hvilken grad bekken er næringspåvirka. 

o Reetablere kantskog dersom dette er mulig. 

o Bedre oppvekstsvilkår for ungfisk i nedre deler ved å bedre skjulmuligheter, samt ev. 

utlegging av gytegrus.  

o Remeandrere bekkeløp dersom dette er mulig. 
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• Faktaark: Leirdalsbekken (113-29-R) – sikker bestand: 

o Bedre gytemuligheter for fisk i nedre deler ved å legge ut gytegrus. 

 

• Faktaark: Sagelva (113-29-R) – sikker bestand:  

o Kartlegge potensiell anadrom strekning og ev. utbedre kulvert under Fv. 6186 

dersom det foreligger potensielt viktige funksjonsområder for anadrom fisk 

oppstrøms kulverten. 

 

• Faktaark: Innerelva (113-29-R) – usikker bestand: 

o Gjennomføre ny undersøkelse med elektrisk fiskeapparat for å påvise 0+ ørret. 

 

• Faktaark: Grøndalsbekken (113-29-R) – sikker bestand: 

o Vannmiljøundersøkelse for å avdekke i hvilken grad bekken er næringspåvirka. 

o Utbedre kulvert under fv. 6186 for å lette fiskens gang. 

Skardsøya 

• Faktaark: Rønsvikbekken (116-55-R) – tapt bestand: 

o Gjennomføre ny undersøkelse med elektrisk fiskeapparat for å påvise 0+ ørret. 

o Vannmiljøundersøkelse for å avdekke i hvilken grad bekken er næringspåvirka. 

o Bedre oppgangsmuligheter i nedre deler. 

o Reetablere kantskog dersom dette er mulig. 

o Bedre oppvekstsvilkår for ungfisk ved å bedre skjulmuligheter, samt ev. utlegging av 

gytegrus.  

o Remeandrere bekkeløp dersom dette er mulig. 

 

• Faktaark: Skardelva (116-55-R) – sikker bestand: 

o Vannmiljøundersøkelse for å avdekke i hvilken grad bekken er næringspåvirka. 

o Fjerne fremmede plantearter som er i ferd med å etablere seg langs vassdraget. 

 

• Faktaark: Kallandelva (116-55-R) – usikker bestand:  

o Avdekke i hvilken grad kulverten er vandringshindrende, ev. åpning av kulvert. 

o Vannmiljøundersøkelse for å avdekke i hvilken grad bekken er næringspåvirka. 

 

• Faktaark: Seterbekken (116-55-R) – usikker bestand: 
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o Gjennomføre ny undersøkelse med elektrisk fiskeapparat for å påvise 0+ ørret. 

 

• Faktaark: Navnløs bekk med utløp til Finnsetbugen (116-55-R) – usikker bestand: 

o Gjennomføre ny undersøkelse med elektrisk fiskeapparat for å påvise 0+ ørret. 

 

Lesundøya 

 

• Faktaark: Åkvikbekken (116-29-R) – sikker bestand: 

o  Gjennomføre mindre tiltak for å lette fiskens vandring gjennom kulvert. 

 

Grisvågøya 

• Faktaark: Gjerdebekken (116-52-R) – sikker bestand: 

o Vannmiljøundersøkelse for å avdekke i hvilken grad bekken er næringspåvirka. 

o Bedre oppvekstsvilkår for ungfisk ved å bedre skjulmuligheter, samt ev. utlegging av 

gytegrus.  

o Reetablere kantskog dersom dette er mulig. 

o Påvise vandringsbarriere. 

o Remeandrere bekkeløp dersom dette er mulig. 

 

• Faktaark: Navnløs bekk med utløp til  Rostollvågen (116-52-R) – usikker bestand: 

o Gjennomføre ny undersøkelse med elektrisk fiskeapparat for å påvise 0+ ørret. 

Ertvågsøya 

• Faktaark: Haugastibekken (114-19-R) – usikker bestand: 

o Gjennomføre ny undersøkelse med elektrisk fiskeapparat for å påvise 0+ ørret. 

 

• Faktaark: Oraelva (114-19-R) – sikker bestand: 

o Utbedring av kulvert under fv. 6190 for å lette fiskens gang ved lav vannføring. 

 

• Faktaark: Ertvågselva (114-19-R) – sikker bestand: 

o Vannmiljøundersøkelse for å avdekke i hvilken grad bekken er næringspåvirka. 

o Bedre oppvekstsvilkår for ungfisk ved å bedre skjulmuligheter.  

o Remeandrere sideløp dersom dette er mulig. 

o Reetablere kantskog dersom dette er mulig. 
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o Utbedre kulvert for å lette fiskens gang. 

 

• Faktaark: Sagelva (114-19-R) – usikker bestand: 

o Gjennomføre ny undersøkelse med elektrisk fiskeapparat for å påvise 0+ ørret. 

 

• Faktaark: Brattsetelva (114-19-R) – usikker bestand: 

o Gjennomføre ny undersøkelse med elektrisk fiskeapparat for å påvise 0+ ørret. 

 

• Faktaark: Gjestadelva (114-19-R) – usikker bestand: 

o Gjennomføre ny undersøkelse med elektrisk fiskeapparat for å påvise 0+ ørret. 

 

• Faktaark: Lubbelva (114-19-R) – usikker bestand: 

o Gjennomføre ny undersøkelse med elektrisk fiskeapparat for å påvise 0+ ørret. 

 

• Faktaark: Gjerdeelva (114-19-R) – usikker bestand: 

o Gjennomføre ny undersøkelse med elektrisk fiskeapparat for å påvise 0+ ørret. 

 

• Faktaark: Kudalsbekken (114-25-R) – sikker bestand: 

o Vannmiljøundersøkelse for å avdekke i hvilken grad bekken er næringspåvirka. 

o Bedre oppvekstsvilkår for ungfisk ved å bedre skjulmuligheter. 

o Åpne lukket sideløp dersom dette er mulig og aktuelt. 

o Reetablere kantskog dersom dette er mulig. 

 

• Faktaark: Sagelva (114-25-R) – usikker bestand: 

o Gjennomføre ny undersøkelse med elektrisk fiskeapparat for å påvise 0+ ørret. 

 

• Faktaark: Dalabekken (114-25-R) – sikker bestand: 

o Utbedring av kulvert under fv. 682 for å lette fiskens gang. 

 

• Faktaark: Espesetelva (114-25-R) – sikker bestand: 

o Utbedring av kulvert under fv. 682 for å lette fiskens gang. 

o Reetablere kantskog dersom dette er mulig. 

 

• Faktaark: Ånesbekken (114-25-R) – usikker bestand: 
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o Gjennomføre ny undersøkelse med elektrisk fiskeapparat for å påvise 0+ ørret. 

 

• Faktaark: Bekk uten navn med utløp til Hallvika (114-25-R) – usikker bestand: 

o Gjennomføre ny undersøkelse med elektrisk fiskeapparat for å påvise 0+ ørret. 

 

• Faktaark: Husbybekken (114-25-R) – sikker bestand: 

o Vannmiljøundersøkelse for å avdekke i hvilken grad bekken er næringspåvirka. 

o Bedre oppvekstsvilkår for ungfisk ved å bedre skjulmuligheter der det er behov for 

dette. 

o Åpne lukket sideløp dersom dette er mulig og aktuelt. 

o Reetablere kantskog dersom dette er mulig. 

o Remeandrere dersom dette er mulig. 

 

• Faktaark: Bekk uten navn med utløp til Sørvågen (114-27-R) – sikker bestand:  

o Vannmiljøundersøkelse for å avdekke i hvilken grad bekken er næringspåvirka. 

o Utbedring av kulvert under fv. 680 for å lette fiskens gang. 

o Reetablere kantskog dersom dette er mulig. 

 

• Faktaark: Ekkerbekken, Ormbostad  (114-27-R) – sikker bestand: 

o Vannmiljøundersøkelse for å avdekke i hvilken grad bekken er næringspåvirka. 

o Fjerne rundballplast og annet avfall i bekken. 

o Utbedring av kulvert under vei for å lette fiskens gang. 

o Bedre oppvekstsvilkår for ungfisk ved å bedre skjulmuligheter der det er behov for 

dette. 

o Reetablere kantskog dersom dette er mulig 

o Remeandrere dersom dette er mulig. 

 

• Faktaark: Krokvassbekken (114-27-R) – usikker bestand: 

o Gjennomføre ny undersøkelse med elektrisk fiske for å påvise 0+ ørret. 

 

• Faktaark: Kvernstadelva (114-27-R) – usikker bestand: 

o Gjennomføre undersøkelser for å avdekke om fossestrekning i nedre deler er 

vandringshindrende. 
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• Faktaark: Bekk uten navn med utløp til FuglvågbuktaFaktaark: Bekk uten navn med utløp til 

Fuglvågbukta (114-27-R) – usikker bestand: 

o Åpning av kulvert og fjerning av gammel demning som ikke er i bruk. 

o Reetablere kantskog dersom dette er mulig. 

Stabblandet 

• Faktaark: Sagelva (114-12-R) – tapt bestand: 

o Sikre minstevannføring og oppgang i Sagvatnet 

 

• Faktaark: Hållåelva (114-13-R) – sikker bestand: 

o Utbedring av kulvert under Ørbogveien for å lette fiskens gang. 

 

• Faktaark: Grønbekken (114-16-R) – usikker bestand:  

o Gjennomføre ny undersøkelse med elektrisk fiskeapparat for å påvise 0+ ørret. 

Tustna 

• Faktaark: Gullsteinbekken (114-40-R) – sikker bestand:  

o Utbedre vandringshindrende kulvert under fv. 680 og fv. 6198 

o Fjerne avfall i bekken. 

o Reetablere kantskog oppstrøms fv. 680 dersom dette er mulig. 

 

• Faktaark: Baggelva (114-40-R) – tapt bestand:  

o Utbedre nyanlagt vandringshindrende kulvert under fv. 6198. 

 

• Faktaark: Kvennabekken (114-40-R) – sikker bestand:  

o  Utbedre kulvert under fv. 6198 for å lette fiskens gang. 

 

• Faktaark: Ekrebekken (114-40-R) – sikker bestand:  

o Utbedre kulvert under fv. 6198. 

 

• Faktaark: Tømmervågbekken (114-10-R) – sikker bestand: 

o Vannmiljøundersøkelse for å avdekke i hvilken grad bekken er næringspåvirka. 

o Utbedre/åpne kulvert under fv. 6198. 

o Reetablere kantskog i nedre deler dersom dette er mulig. 
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• Faktaark: Bekk uten navn med utløp til Engvikbukta (114-10-R) – tapt bestand:  

o Utbedre vandringshinder ved utløp. 

o Vannmiljøundersøkelse for å avdekke i hvilken grad bekken er næringspåvirka.  

o Bedre oppvekstsvilkår for ungfisk ved å bedre skjulmuligheter der det er behov for 

dette. 

o Reetablere kantskog dersom dette er mulig. 

o Remeandrere dersom dette er mulig. 

 

• Faktaark: Bekk uten navn med utløp ved Strandli (114-10-R): – tapt bestand: 

o Gjennomføre ny undersøkelse med elektrisk fiskeapparat for å påvise 0+ ørret.  

o Vannmiljøundersøkelse for å avdekke i hvilken grad bekken er næringspåvirka. 

o Reetablere kantskog dersom dette er mulig. 

o Bedre oppvekstsvilkår for ungfisk ved å bedre skjulmuligheter, samt ev. utlegging av 

gytegrus.  

o Remeandrere bekkeløp dersom dette er mulig. 

 

• Faktaark: Leirelva (114-10-R) – sikker bestand: 

o Utbedre kulvert under «Sjyvegen» for å lette fiskens gang. 

o Reetablere kantskog dersom dette er mulig. 

 

• Faktaark: Bekk uten navn ved Yttermolen (114-10-R) – usikker bestand: 

o Gjennomføre ny undersøkelse med elektrisk fiskeapparat for å påvise 0+ ørret. 

 

• Faktaark: Kvennhusbekken (114-10-R) – usikker bestand: 

o Gjennomføre ny undersøkelse med elektrisk fiskeapparat for å påvise 0+ ørret. 

 

• Faktaark: Sandvikbekken (114-38-R) – sikker bestand: 

o Vannmiljøundersøkelse for å avdekke i hvilken grad bekken er næringspåvirka. 

o Reetablere kantskog dersom dette er mulig. 

o Remeandrere bekkeløp dersom dette er mulig. 
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Diskusjon 

Vassdrag med små nedbørsfelt (< 1km2) har blitt nedprioritert for feltarbeid i dette prosjektet ut fra 

en forventning om at disse ikke har årssikker vannføring, og derved sannsynligvis ikke ha bestander 

av ørret. Denne antagelsen har vist seg å ikke være helt riktig da det etter tips fra lokalkjente ble 

påvist ørret i vassdrag med areal ned mot 0,4 km2, hvor nedbørsfeltene er bratte og uten noen 

åpenbare større grunnvannreservoarer som forsyner i tørkeperioder. Dette åpner for at det kan 

være flere vassdrag med mindre nedbørsfelt enn 1 km2 med oppgang av sjøørret. Ut fra de 

uforutsigbare levevilkårene en kan forvente å finne i slike små bekker, kan en anta at produksjonen 

av ørret er begrenset i forhold til større vassdrag. Imidlertid finnes mange små bekker med 

nedbørsfelt under 1 km2 i Aure kommune og samlet fiskeproduksjon fra de små vassdragene kan 

potensielt være av betydning. Ut fra dette burde bestandsstatus for sjøørret også undersøkes i disse 

bekkene. 

Sjøørretens tilpasningsdyktighet til små vassdrag med ustabile miljøforhold gjør det utfordrende å 

påvise sjøørret på gyteplass siden gytefiskens tilstedeværelse i vassdragene kan være svært kortvarig 

(Davidsen et al., 2014; Knutsen et al., 2004; Borgstrøm & Heggenes, 1988).  Selv om det er undersøkt 

for oppgang av sjøørret i gytetid, er i dette prosjektet tilstedeværelse / manglende tilstedeværelse 

av ungfisk av ørret, samt oppvandringsmuligheter, sentralt for klassifisering av vassdragene. Det er 

ikke gjennomført kvantitativt el-fiske eller helhetlig bonitering av vassdragene, og følgelig er det ikke 

tatt hensyn til produksjon eller produksjonspotensial for ørret ved klassifisering av vassdragene. 

Dette medfører at vassdrag som kun sporadisk har gode nok miljøbetingelser til å produsere ørret 

blir plassert i samme kategori som vassdrag med stabile miljøforhold, gode gyte- og 

oppvekstområder og høy produksjon av ørret. Videre undersøkelser av ungfiskproduksjon og 

produksjonspotensial er relevant for framtidige utredninger, spesielt i forbindelse med 

undersøkelser av miljøtilstand etter vannforskriftsarbeidet. 

Sjøørretens tilpasningsdyktighet til små vassdrag med ustabile miljøforhold gjør det også 

utfordrende å slå fast at et vassdrag ikke har oppgang av sjøvandrende fisk, når det ikke finnes 

vandringshindre ved utløp til sjøen. Selv om det ikke blir påvist ørret i et vassdrag kan dette være 

forårsaket av tilfeldigheter og situasjonen kan være en annen et annet år, eller en annen tid på året. 

For å unngå og feilaktig avskrive vassdrag som sjøørretvassdrag har vi valgt en konservativ linje i 

forhold til klassifisering av vassdrag til status «ingen bestand». Dette har medført at en del vassdrag 

som sannsynligvis hører hjemme med status «ingen bestand» er gitt status «usikker bestand» inntil 

det er gjennomført flere undersøkelser. 
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Vegetasjonen langs vassdrag er viktig for økosystemet i vassdrag, som landskapselement og for å 

hindre erosjon og næringspåvirkning (f.eks. Staubo et al., 2019). Fremmede, landlevende plantearter 

kan utkonkurrere stedegne vekster, og slik endre den vassdragsnære naturen (Artsdatabanken, 

2018). Det ble imidlertid gjennomført forholdsvis få observasjoner av fremmede arter langs 

vassdragene i dette prosjektet og ingen av observasjonene indikerer at fremmede arter utgjør en 

umiddelbar trussel mot ørret i de vassdragene vi undersøkte, slik situasjonen er nå. I dette 

prosjektet ble det påvist ål (EN) i flere vassdrag. Ifølge Norsk Rødliste for arter 2021 påvirkes ål av 

mange av de samme trusselfaktorene som sjøørret, og mange av tiltakene som skisseres i dette 

prosjektet vil også ha positive virkninger for denne arten (Artsdatabanken, 2021). 

Kartleggingen av sjøørretbekker i Aure i 2021 har medført kartfesting av flere vassdrag med 

anadrom laksefisk enn det som finnes i lakseregistret fra før. Prosjektet gir nyttig informasjon til 

offentlig plan- og saksbehandling, og verdifulle innspill til det tverrsektorielle arbeidet etter 

vannforskriften.  

Sjøørretbekk prosjektet i Aure 2021 har hatt hovedfokus på påvisning av laksefisk i vassdragene, 

samt påvisning av vandringshindre som hindrer sjøørret, og ev. laks, å vandre opp i vassdragene. 

Observerte påvirkninger på vassdragsmiljøer for sikre, usikre og tapte bestander har blitt kartfestet, 

men det er ikke gjennomført en helhetlig analyse av påvirkninger i nedbørsfeltene. Ut fra 

påvirkningene som er observert er det pekt på en rekke mulige tiltak som kan gjennomføres for å 

bedre vassdragsmiljø og oppgangsmuligheter for anadrom laksefisk. Det er ikke gjennomført 

prosjektering eller kost-nytte-analyser av tiltakene og det vil variere hvor realistiske disse er ut fra 

andre samfunnshensyn og nytte ut fra vassdragsøkologi og fiskeproduksjon. I de fleste tilfeller 

anbefales det å gjennomføre forprosjekt for å videre konkretisere tiltakene før eventuell 

tiltaksgjennomføring. 
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Vedlegg 1. Vassdragsvise faktaark og oversiktskart 

Om faktaark og oversiktskart 

Faktaarkene viser kart over undersøkte vassdragsstrekninger, bilder som er tatt under feltarbeidet 

og utdrag fra felthåndboken. Felthåndboken er bare til en viss grad renskrevet og det benyttes 

forkortelser som f.eks. SØ (sjøørret). For vassdragene hvor det ikke er gjort feltundersøkelser er 

disse kun angitt ved oversiktskart. 

Kartene viser med symboler observasjoner som er gjort under feltarbeidet. Registrerte 

vandringshindre og anadrom strekning, der denne er avgrenset, framgår. Det er også i noen tilfeller 

registrert viktige funksjonsområder for ørret, slik som gyteområder og oppvekstområder. For mange 

vassdrag er det registrert ulike påvirkninger slik som fysiske inngrep i eller i tilknytning til 

vassdragsnatur, manglende kantskog, punktutslipp m.m. Der det er angitt observasjon av «Annen 

påvirkning» er dette uten unntak avfall ved eller i vassdraget. 

For de vassdragene der det ble påvist arter som er angitt på Norsk rødliste for arter 2021 eller på 

Fremmedartslista 2018 er dette angitt med symbol i kartert (Artsdatabanken, 2018, 2021).  

Vanntema (ElvBekk line og ElvBekk polygon) er hentet fra felles kartdatabase (FKB-Vann - 

Kartkatalogen, 2022). Alle bakgrunnskart er fra Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM – Geodata 

AS. Feltet «VannNettId» i utdragene fra feltdagbøkene (tabellene) er hentet fra databasen Vann-

Nett (VannNett, 2022) og feltet «Nedbørsfelt» angir beregnede arealer i km2 for nedbørsfelt i ArcGIS 

Pro, eller er hentet fra databasen Nevina (NEVINA, 2021). 
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Vassdrag med sikker sjøørretbestand - Aure fastland 

Oversiktskart over vassdrag med sikre sjøørretbestander på fastlandet i Aure: 
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Faktaark: Kvernavikbekken 
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Faktaark: Bekk uten navn ved Vikan 
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Faktaark: Sagbekken  
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Faktaark: Buskarelva 
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Faktaark: Svartvasselva 
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Faktaark: Åsgårdelva 
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Faktaark: Bakkbekken 
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Faktaark: Haugaelva 
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Faktaark: Melaelva 
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Faktaark: Veaelva 
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Faktaark: Vågselva 
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Faktaark: Leirdalsbekken 
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Faktaark: Sagelva 
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Faktaark: Grøndalsbekken 
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Vassdrag med sikker sjøørretbestand – Skardsøya 

Oversiktskart over vassdrag med sikre sjøørretbestander på Skardsøya i Aure:
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Faktaark: Småvikbekken  



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

19 
 

Faktaark: Skardelva 
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Faktaark: Sagbekken 
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Faktaark:Torelva 
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Faktaark: Mellandselva 
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Vassdrag med sikker sjøørretbestand – Lesundøya 

Oversiktskart over vassdrag med sikkre sjøørretbestander  på Lesundøya i Aure: 
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Faktaark: Åkvikbekken 
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Vassdrag med sikker sjøørretbestand – Grisvågøya 

Oversiktskart over vassdrag med sikre sjøørretbestander på Grisvågøya i Aure: 
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Faktaark: Bekk uten navn med utløp mellom Aukbugen og Åkvika 
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Faktaark: Gjerdebekken 
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Vassdrag med sikker sjøørretbestand – Ertvågsøya 

Oversiktskart over vassdrag med sikke sjøørretbestander  på Ertvågsøya i Aure: 
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Faktaark: Oraelva 
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Faktaark: Sandelva 
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Faktaark: Ertvågselva 
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Faktaark: Lindåselva 
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Faktaark: Gjestadelva 
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Faktaark: Skjellingbubekken 
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Faktaark: Kudalsbekken 
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Faktaark: Kjeselva 
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Faktaark: Svennhaugbuktbekken
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Faktaark: Foldeelva 
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Faktaark: Dalabekken 
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Faktaark: Bekk uten navn med utløp til Haltbakkbukta 
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Faktaark: Espesetelva 
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Faktaark: Husbybekken 
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Faktaark: Kvennelva 
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Faktaark: Bekk uten navn med utløp til Sørvågen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

45 
 

Faktaark: Ekkerbekken, Ormbostad   
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Vassdrag med sikker sjøørretbestand – Stabblandet 

Oversiktskart over vassdrag med sikre sjøørretbestander  på Stabblandet i Aure:
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Faktaark: Hållåelva 
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Faktaark: Solemselva 
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Vassdrag med sikker sjøørretbestand – Tustna 

Oversiktskart over vassdrag med sikre sjøørretbestander  på Tustna i Aure:
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Faktaark: Gullsteinbekken 
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Faktaark: Kvennabekken 
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Faktaark: Ekrebekken 
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Faktaark: Halsneselva 
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Faktaark: Tømmervågbekken 
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Faktaark: Leirelva 
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Faktaark: Sandvikbekken 
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Vassdrag med usikker sjøørretbestand – Aure fastland 

Oversiktskart over vassdrag med usikre sjøørretbestander på fastlandet i Aure:
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Faktaark: Seterbuktbekken 
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Faktaark: Fjellbekken 
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Faktaark: Bekk uten navn med utløp til Eidsbukta 
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Faktaark: Innerelva 
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Vassdrag med usikker sjøørretbestand – Skardsøya 

Oversiktskart over vassdrag med usikre sjøørretbestander  på Skardsøya i Aure:

 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

63 
 

Faktaark: Kallandelva 
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Faktaark: Seterbekken 
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Faktaark: Navnløs bekk med utløp til Finnsetbugen



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

66 
 

Vassdrag med usikker sjøørretbestand – Grisvågøya 

Oversiktskart over vassdrag med usikre sjøørretbestander  på Grisvågøya i Aure:
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Faktaark: Navnløs bekk med utløp til  Rostollvågen
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Vassdrag med usikker sjøørretbestand – Ertvågsøya 

Oversiktskart over vassdrag med usikre sjøørretbestander på Ertvågsøya i Aure:
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Faktaark: Haugastibekken 

  



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

70 
 

Faktaark: Sagelva 

 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

71 
 

Faktaark: Brattsetelva 

  



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

72 
 

Faktaark: Gjestadelva 

 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

73 
 

Faktaark: Lubbelva 

 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

74 
 

Faktaark: Gjerdeelva 

 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

75 
 

Faktaark: Sagelva 

 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

76 
 

Faktaark: Ånesbekken 

 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

77 
 

Faktaark: Bekk uten navn med utløp til Hallvika 

 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

78 
 

Faktaark: Krokvassbekken 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

79 
 

Faktaark: Kvernstadelva 

  



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

80 
 

 

Faktaark: Bekk uten navn med utløp til Fuglvågbukta 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

81 
 

Vassdrag med usikker sjøørretbestand – Stabblandet 

Oversiktskart over vassdrag med usikre sjøørretbestander  på Ertvågsøya i Aure:



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

82 
 

Faktaark: Grønbekken  



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

83 
 

Vassdrag med usikker sjøørretbestand – Tustna 

Oversiktskart over vassdrag med usikre sjøørretbestander  på Tustna i Aure:

 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

84 
 

Faktaark: Bekk uten navn ved Yttermolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

85 
 

Faktaark: Kvennhusbekken 

 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

86 
 

Vassdrag uten sjøørretbestand - Aure fastland 

Oversiktskart over vassdrag uten sjøørretbestander på fastlandet i Aure:

 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

87 
 

 Faktaark: Kalvtrøbekken



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

88 
 

Vassdrag uten sjøørretbestand - Skardsøya 

Oversiktskart over vassdrag med ingen sjøørretbestander  på Skardsøya i Aure: 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

89 
 

Faktaark: Ulfsneselva 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

90 
 

Faktaark Romundsetelva/Buktaelva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

91 
 

Faktaark: Bekk uten navn med utløp ved Skautangen 

 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

92 
 

Vassdrag uten sjøørretbestand - Ertvågsøya (med Rottøya) 

Oversiktskart over vassdrag med ingen sjøørretbestander på Ertvågsøya i Aure:



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

93 
 

Faktaark: Bekk uten navn med utløp til Leirvika (Rottøya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

94 
 

Faktaark: Bekk uten navn med utløp til Sandan 

 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

95 
 

Vassdrag uten sjøørretbestand -Stabblandet 

Oversiktskart over vassdrag med ingen sjøørretbestander  på Stabblandet i Aure:

 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

96 
 

Faktaark: Bekk uten navn med utløp til Ørbogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

97 
 

Faktaark: Fuglsneselva 

  



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

98 
 

Faktaark: Fjellingselva 

 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

99 
 

Vassdrag uten sjøørretbestand -Tustna 

Oversiktskart over vassdrag med ingen sjøørretbestander  på Tustna i Aure:



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

100 
 

Faktaark: Kippervikbekken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

101 
 

Faktaark: Bekk uten navn med utløp til Litlvika 

 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

102 
 

Vassdrag med tapte sjøørretbestander – Aure fastland 

Oversiktskart over vassdrag med tapte sjøørretbestander  på fastlandet i Aure:



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

103 
 

Faktaark: Kvernabekken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

104 
 

Faktaark: Engvikbekken/Mjølkplassbekken 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

105 
 

Vassdrag med tapt sjøørretbestand – Skardsøya 

Oversiktskart over vassdrag med tapt sjøørretbestand  på Skardsøya i Aure:



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

106 
 

Faktaark: Rønsvikbekken 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

107 
 

Vassdrag med tapt sjøørretbestand – Stabblandet 

Oversiktskart over vassdrag med tapt sjøørretbestand  på Stabblandet i Aure:



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

108 
 

Faktaark: Sagelva 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

109 
 

Vassdrag med tapt sjøørretbestand – Tustna 

Oversiktskart over vassdrag med tapte sjøørretbestander på Tustna i Aure:



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

110 
 

Faktaark: Baggelva 

 

 

   



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

111 
 

Faktaark: Bekk uten navn med utløp til Engvikbukta 

 

   



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

112 
 

Faktaark: Bekk uten navn med utløp ved Strandli 

 

   



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

113 
 

Vassdrag som ikke er befart - Aure fastland 

Oversiktskart over vassdrag på fastlandet i Aure hvor det ikke er gjort feltarbeid. Disse er angitt med blå punkter. 

 

  



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

114 
 

Vassdrag som ikke er befart – Skardsøya 

Oversiktskart over vassdrag på Skardsøya i Aure hvor det ikke er gjort feltarbeid. Disse er angitt med blå punkter. 

 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

115 
 

Vassdrag som ikke er befart – Lesundøya 

Oversiktskart over vassdrag på Lesundøya i Aure hvor det ikke er gjort feltarbeid. Disse er angitt med blå punkter.  

 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

116 
 

Vassdrag som ikke er befart – Grisvågøya 

Oversiktskart over vassdrag på Grisvågøya i Aure hvor det ikke er gjort feltarbeid. Disse er angitt med blå punkter. 

  



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

117 
 

Vassdrag som ikke er befart – Ertvågsøya 

Oversiktskart over vassdrag på Ertvågsøya i Aure hvor det ikke er gjort feltarbeid. Disse er angitt med blå punkter. 

  



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

118 
 

Vassdrag som ikke er befart – Stabblandet 

Oversiktskart over vassdrag på Stabblandet i Aure hvor det ikke er gjort feltarbeid. Disse er angitt med blå punkter. 

 



Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

119 
 

Vassdrag som ikke er befart – Tustna 

Oversiktskart over vassdrag på Tustna i Aure hvor det ikke er gjort feltarbeid. Disse er angitt med blå punkter. 

 


