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FORORD 

Ørretbestandene på Hardangervidda har vært viktige til næring og rekreasjon i lange tider. Forvaltningen 

av ørretbestandene er av betydning for at avkastningen kan være mest mulig optimal. Mye og stor fisk 

er oftest ønsket, selv om det er en selvmotsigelse i dette. Attraktive ørretbestander etableres og 

opprettholdes gjennom bevisst beskatning. Hvordan dette skal gjøres, har vært diskutert i lange tider.  

 

I denne rapporten blir resultatene fra prøvefisket sommeren 2016 i vannene Vråsjøen, Vesle Vråsjøen 

og Store Saure presentert og sammenlignet med tidligere innsamlet materiale der dette finnes. Rapporten 

gir forslag om hvordan ørretbestandene i vannene bør forvaltes for å bli mer attraktive.  

 

Feltarbeidet ble gjennomført av Jan Henning L’Abée-Lund og Sven Poulsson. 

 

 

Oslo/Bergen, 15. mai 2017 
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SAMMENDRAG 

J.H. L’Abée-Lund og H. Sægrov 2017. Ørretbestanden i Vesle Vråsjøen, Vråsjøen og Store Saure i 

Vinje kommune. Rådgivende Biologer AS, rapport 2440, 28 sider, ISBN 978-82-8308-367-5. 

 

Ørretbestandene i de tre nabovannene Vesle Vråsjøen, Vråsjøen og Store Saure i Vinje kommune på 

Hardangervidda ble prøvefisket høsten 2016. Det ble byttet nordiske og ordinære garn og noe 

krokredskap. I Store Saure foreligger det et historisk materiale innsamlet på 1940-, 1970- og 1980-

tallet. Sammenligning av ørretbestanden i denne innsjøen over tid er derfor utført.  

I alt inngår 409 ørreter i analysene. Fangst pr. innsats på nordiske garn varierte lite innen innsjøene. I 

snitt var fangsten høyest i Vesle Vråsjøen med 10 individer/garnnatt og lavest i Vråsjøen med 5 

individer/garnnatt. Disse fangstene ble benyttet til å estimere antall ørret i den sonen som garnene 

dekket (dvs. litoralsone). Dette ga 7223 ørret i Vråsjøen, 2130 i Vesle Vråsjøen og 5667 i Store Saure. 

Omsettes disse tallene til individer pr ha blir det 172 for Vråsjøen, 333 for Vesle Vråsjøen og 189 for 

Store Saure. 

Fangsten i Vråsjøen besto av større og eldre individer enn i Vesle Vråsjøen selv om de dekket det 

samme aldersspennet. I Store Saure var en vesentlig del av fangsten 1-2 år gamle individer. Disse 

aldersgruppene var fraværende i de to andre innsjøene. Veksten var ganske lik mellom innsjøene, men 

ørreten i Vesle Vråsjøen viste lavest vekst.  

Ørretbestandene i Vråsjøen og Store Saure viste stor likhet. Hannene kjønnsmodnes ved mye mindre 

lengde enn hunnene, henholdsvis 15-19 cm og 25-29 cm. Til tross for dette var det ingen 

lengdeintervall for hanner der alle individene var kjønnsmodne. Hos hunnene var alle >35 cm 

kjønnsmodne.  

Analyse av aldersfordeling, vekst og kjønnsmodning i Store Saure over år, viste bemerkelsesverdig 

stabilitet. 

For å oppnå bedre kvalitet på ørreten i Vråsjøen og Store Saure er det foreslått utfisking, fortrinnsvis 

med småmaskede garn. En vil raskere oppnå bedring i ørretens kvalitet ved å fiske på alle 

størrelsesgrupper og effekten vil vare lenger. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

 

Innsjøene som inngår i denne undersøkelsen ligger høyt i Skiensvassdraget og drenerer sammen til 

Viervann som er en del av Kalhovdmagasinet i østre del av Hardangervidda (Figur 1). Vråsjøen (1118 

moh.) er en del av den nordre grenen som renner inn i Holatjern (1111 moh.), mens Store Saure (1120 

moh.) er en del av den søndre grenen som også munner ut i Holatjern. Holatjern drenerer til vestre ende 

av Viervann.  

 

Ørret er eneste fiskeart i vannene oppstrøms Viervann som på sin side også har en bestand av ørekyt. 

 

Vannkvaliteten i disse vannene ble målt i høsten 1983 og våren 1984 (Fylkesmannen i Telemark, pers. 

medd). Den gangen var pH i Vråsjøen og Store Saure henholdsvis ca. 6,0 og 5,5, alkaliteten ca. 50 og 

35 μekv/l og kalsium 0,80 og 0,75 mg Ca/l. pH ble også målt i Store Saure i september 1973 og varierte 

da mellom 5,8 og 6,0 (Løkensgard 1974). Etter den tid har den generelle utviklingen i vannkvalitet gått 

i positiv retning (www.miljostatus.no) og bedret forholdene for ørret og viktige næringsdyr som marflo 

og skjoldkreps.  

 

 

 

Figur 1. Oversikt over de øvre deler av Skiensvassdraget som drenerer ned i Kalhovdmagasinet (4) og 

deretter Tinnsjøen (5). Denne undersøkelsen ble gjennomført i Vråsjøen og Velse Vråsjøen (1) og Store 

Saure (2). Holatjern er merket med (3).  

 

Vråsjøen er størst av de undersøkte vannene med et areal på ca. 2,68 km2. Deretter følger Store Saure 

som er ca. 1,65 km2 og Vesle Vråsjøen med ca. 0,20 km2 (Figur 2). Vesle Vråsjøen ligger i nordre ende 

av Vråsjøen og er adskilt fra denne med en ca. 15 m bred landtunge. Vesle Vråsjøen ligger ca. 0,5 m 

høyere enn Vråsjøen. Holatjern har et areal på ca. 0,20 km2. Det er ingen fosser i elvestrengen mellom 

disse innsjøene så ørret kan teoretisk vandre fritt mellom dem. Fra Holatjern er det flere stryk som gjør 

oppvandring fra Viervann (1086,6 moh. ved høyeste regulerte vannstand) umulig. 

 

Ørretrekrutteringen finner som regel sted i inn- og utløpsbekker, men innsjøgyting er ikke uvanlig 

(Kleiven & Barlaup 2004). Om det foregår innsjøgyting i disse vannene, er ukjent. Det er imidlertid 
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observert innsjøgyting i Torstjern (Figur 2) som drenerer ned i Vesle Vråsjøen (J.H. L’Abée-Lund, egne 

observasjoner). Fiskeundersøkelsen i Store Saure i 1973 antydet at innsjøgyting kan forekomme i den 

innsjøen da en gytemoden hunn ble fanget langt unna nærmeste potensielle gytebekk. 

 

 

 

Figur 2. Gytegroper i strandsonen i Torstjern sommeren 2012. Gytegropene fremstår som lyse partier 

med en tydelig ansamling av noe grovere grus sentralt på det lyse partiet (Foto J.H. L’Abée-Lund). 

 

Ørretbestanden i Vråsjøen har få gytelokaliteter. Sletteåi er en betydelig elv (Figur 3), men med sine 

markante fall rett før utløpet i Vråsjøen er denne elven utilgjengelig for oppvandrende, gytemoden ørret. 

Det har vært et utstrakt næringsfiske om høsten i mange tiår i den nordre delen av Vråsjøen. Dersom 

Sletteåi hadde vært en gytelokalitet ville garnfiske ved oset vært et sikkert fangststed. Det har aldri vært 

tilfelle (Mariken Kramer, pers. medd.). Det kan derfor med sikkerhet slås fast at Sletteåi ikke er 

gytelokalitet for ørreten i Vråsjøen. Langs vestsiden på Vråsjøen er det noen mindre bekker, men ingen 

av dem har en kvalitet som tilsier at de benyttes til gyting. De er så små at de trolig bunnfryser om 

vinteren eller så er de utilgjengelige på grunn av fallforholdene. Utløpselven ned til Holatjern er dyp og 

består av meget grove steiner. Mose dekker disse og gytegrus er fraværende. Utstrakt gyting i selve 

bekken er derfor utelukket. Derimot er utløpsoset en meget godt egnet gytelokalitet. Her fanges det også 

gytemoden fisk på høsten (Torger Lien, pers. medd.). Om denne lokaliteten er stor nok til å produsere 

ungfisk for hele Vråsjøen er ikke mulig å dokumentere.  

 

Den korte bekken mellom Vesle Vråsjøen og Vråsjøen kan benyttes til gyting, men arealet er sterkt 

begrenset. Derimot er den eneste tilløpsbekken til Vesle Vråsjøen en utmerket gytelokalitet med et 

betydelig areal for gyting (Figur 3).  

 

Ørretbestanden i Store Saure har flere betydelige gytelokaliteter i rennende vann (Figur 4). Den største 

tilløpsbekken er Grasdalsbekken. Hvor langt ørret kan vandre oppover i denne er ikke kartlagt, men det 
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dreier seg om en svært lang strekning. Bekken fra Ongelbutjern har også betydelig arealer velegnet for 

gyting. Bekken fra Vesle Saure i vest er uegnet for gyting på grunn av fallforholdene. Likeledes er det 

heller ingen gyting i bekken fra Nutstjern på grunn av dens lille størrelse. Utløpselven er også en meget 

god gytelokalitet, og gyting finner trolig sted på hele strekningen ned til Holatjern. 

 



Rådgivende Biologer AS 8 Rapport 2440 

METODE OG DATAGRUNNLAG 

METODER 

I 2016 ble det hver natt benyttet to nordiske garn som ble satt enkeltvis loddrett fra land. Disse er 1,5 m 

høye og 30 m lange. Hvert garn består av 12 stk. 2,5 m lange seksjoner med maskeviddene 5, 6,25, 8, 

10, 12,5, 15,5, 19,5, 24, 29, 35, 43 og 55 mm. Det gjør at de skal beskatte alle fiskelengder fra 5 til 55 

cm representativt. De ble med noe variasjon satt kl. 16 og trukket kl. 10 i periodene 31. juli – 5. august 

og 26.-27. august. Grunnet innsjøenes ulike størrelse var garninnsatsen mellom dem forskjellig. I 

Vråsjøen ble det fisket 3 netter på i alt 6 stasjoner (Figur 2). I Vesle Vråsjøen ble det fisket én natt på to 

stasjoner (Figur 2). Dette fisket fant sted i månedsskiftet juli-august. I Store Saure ble det fisket 2 netter 

på 4 stasjoner i månedsskiftet juli-august (Figur 3). I tillegg ble det fisket én natt i hovedbassenget i 

slutten av august. Fangstene for hvert enkelt garn ble holdt atskilt. 

 

I tillegg ble det samlet inn fisk med ordinære ørretgarn i Vråsjøen (29 og 31 mm) og Store Saure (29 og 

31 mm). Noen fisk ble også fanget med sluk/flue i innsjøene og i de to bekkene inn i Holatjern.  

 

Det historiske materialet fra Store Saure ble fanget på bomullsgarn i 1941/42, med utvidet Jensen-serie 

tre netter i begynnelsen av august 1973 (19,5, 21, 22, 24, 26, 28,5, 31,5, 35, 40, 45 og 52 mm) og med 

monofilament garn (ukjent maskevidde) i slutten av september 1980. 

 

 

  

Figur 3. Plassering av nordiske garn på seks stasjoner i Vråsjøen og to stasjoner i Vesle Vråsjøen 

sommeren 2016. De to viktigste tilløpselvene/bekkene er Sletteåi (1) i nord, Torstjernbekken (2) i vest 

og utløpselven (3) i sydøstre ende mot Hola.  

 

Hver fisk ble lengdemålt (til nærmeste mm), veiet (til nærmeste g), kjønnsbestemt og det ble bestemt 

stadium i kjønnsmodningsprosessen (Dahl 1943). Skjell og otolitter (øresteiner) ble tatt for 

aldersbestemmelse (Dahl 1910, Jonsson 1976). Sporadisk ble magesekken åpnet og mageinnholdet 

bestemt. 
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Figur 4. Plassering av nordiske garn på seks stasjoner i Store Saure sommeren 2016. De viktigste 

gytebekkene er Grasdalselven (1) og Ongelbubekken (2) i syd, og utløpsbekken (5) i nord. Bekkene fra 

Vesle Saure (3) og Nutstjern (4) er angitt. 

 

Skjell ble benyttet til aldersbestemmelsen og tilbakeberegning (se avsnitt Fiskens ferdsskriver) av vekst 

(Dahl 1910). Det var to grunner til dette valget. For det første muliggjorde det sammenligning av 

vekstmønster til fisk fanget opp til 70 år siden. For det andre er veksten i vannene relativt god og stagnert 

vekst fremkommer først i høy alder. I slike tilfeller ble alder på skjellene sammenlignet med alder basert 

på otolittene. Denne sammenligningen viste samsvar mellom de to strukturene.  

 

Materialet fra 1941/42 er lengdemålt, kjønnsbestemt og kjønnsmodningsstadium beskrevet. Materialet 

fra 1973 og 1980 er i tillegg aldersbestemt, og tilbakeberegnet vekst foreligger for hvert enkelt individ. 

 

Nordisk garn kan benyttes til grovt å beregne tettheten av ørret i innsjøen.  Over en 8-års periode fra 

1990 til 1997 ble det årlig gjennomført prøvefiske med fleromfar bunn- og flytegarn i Jølstravatnet og 

Kjøsnesfjorden i Sogn og Fjordane. Fangst av ørret pr. garnnatt ble sammenlignet med total bestand og 

tetthet av fisk på grunnlag av fangstene under det etterfølgende og omfattende næringsfisket hvert år. 

Det ble da beregnet at et fleromfar flytegarn fanget all ørret innen et areal på 1 hektar (10 000 m²) rundt 

garnet i det sjiktet garnet stod (Sægrov 2000). Etter undersøkelser med akustisk utstyr i Oppheimsvatnet 

på Voss i 1999 ble det beregnet samme tetthet av pelagisk ørret (antall pr. hektar) som samtidig fangst 

pr. fleromfar flytegarn (Knudsen og Sægrov 2002), altså i samsvar med resultatene fra Jølstravatnet og 

Kjøsnesfjorden. Tilsvarende undersøkelser ble i 2001 gjennomført i fem innsjøer på Vestlandet. Også 

da ble det funnet en meget god sammenheng mellom fangst pr. garnnatt på flytegarn og tetthet av fisk 

pr. hektar registrert på ekkolodd (y=1,03x - 2,65, r²=0,98) (Sægrov mfl. 2003). For flytegarnfiske blir 

det med denne bakgrunnen regnet at et flytegarn fanger all fisk som oppholder seg innen et område på 

1 hektar rundt garnet og i det sjiktet garnet står. Ved fiske i flere dybdeintervall blir vanligvis fangsten 

slått sammen og uttrykt som fangst pr. hektar overflate. 

 

Et bunngarn fanger fisk fra et langt mindre areal sammenlignet med flytegarn, noe som tilsier at bentisk 

fisk (knyttet til bunnen) flytter seg mindre enn pelagisk fisk når den beiter. Undersøkelsene i 

Jølstravatnet og Kjøsnesfjorden tilsa at et fleromfar bunngarn fanger all fisk som holder seg innen en 
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avstand på fem meter på hver side av garnet, dvs. innen et bunnareal på 300 m² (Sægrov 2000). Det må 

understrekes at fisk som er mindre enn 12-15 cm har lavere fangbarhet enn større fisk, og at en del ung 

ørret kan holde seg på gytebekken. Det er også i andre undersøkelser funnet signifikante sammenhenger 

mellom fangst pr. garnnatt på fleromfar bunngarn og tetthet registrert med ekkolodd (Emmrich mfl. 

2012). 

 

Konklusjonen av disse studiene av fleromfar bunngarn (og flytegarn) kan benyttes til å estimere tettheten 

av ørret i en innsjø. 

 

 

MATERIALE 

I alt inngår 409 ørret i analysene. Materialet fordeler seg på vannene Vråsjøen, Vesle Vråsjøen, Holatjern 

og Store Saure. På krokredsskap og ordinære garn utgjør materialet 324 fisk (Tabell 1). Fangsten på 

nordiske garn var 85 fisk fordelt på 31 i Vråsjøen, 20 i Vesle Vråsjøen og 34 i Store Saure (Tabell 2).  

 

Tabell 1. Materiale innsamlet med garn (eks. nordisk garn) eller krokredsskap i ulike perioder.  X-Y: 

fisk på garn-fisk på krokredsskap. 

Lokalitet 2016 1980 1973 1941/42 Totalt 

Vråsjøen 31-24    55 

Vesle Vråsjøen 0-2    2 

Holatjern 0-5    5 

Utløp Vråsjøen 0-3    3 

Utløp Store Saure 0-3    3 

Store Saure 37-1 100-0 29-0 83-6 256 

Totalt pr. periode 106 100 29 89 324 

 

 

 

FISKENS FERDSSKRIVER 

Flere harde strukturer i fisken kan benyttes til å beskrive hvordan veksten har vært frem til 

fangsttidspunktet. Hos ørret er det skjell og øresteinene (otolitter) som benyttes til slike studier. Felles 

for disse er at det avsettes vekstringer i løpet av året på samme måte som det avsettes årringer i trær 

(Figur 5). Skjellene hos ørret blir først anlagt langs fiskens sidelinje mellom ryggfinnen og den lille 

fettfinnen som befinner seg litt i forkant av halefinnen. De første skjellene dannes når fisken er ca. 2,5 

cm lang og kommer opp fra gytegropen.  

 

Om sommeren er det god vekst og avstanden mellom vekstringene er større enn om vinteren. Om 

vinteren er avstanden mellom disse ringene liten og vinterveksten vil derfor på skjellene fremstå som 

mørkere partier sammenlignet med sommerveksten med stor avstand mellom ringene. Antall vintersoner 

forteller derfor hvor gammelt individet er. Skjellet kan imidlertid også benyttes til andre opplysninger 

om fisken. Blant annet kan det hentes ut DNA til genetiske analyser.  

 

Vanligvis er det bekker og elver som benyttes som gyte- og oppvekstområde. Tettheten av artsfrender 

er større her enn i innsjøen. Konkurransen om næring blir derfor større og avstanden mellom 

vekstringene mens individet lever i rennende vann, vil derfor være tettere sammenlignet med veksten 

de får senere i livet i innsjøen. På skjellet vil derfor perioden med elve/bekkevekst relativt klart skille 

seg fra innsjøvekst (Figur 5), men dette er ikke nødvendigvis tilfelle i lavtliggende innsjøer der det høy 

tetthet av fisk.  

 

Ofte lever ørretungene de første årene på rennende vann. I Store Saure synes to år å være vanlig alder 

før de vandrer ut i innsjøen. Skjellene fra de to ørretene fra Vråsjøen (Figur 6) viser ikke tilsvarende 
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markert skifte mellom bekkevekst og innsjøvekst. Det kan tyde på at disse to individene forlot 

gytebekken etter kort tid, eller at de ble gytt i selve innsjøen.  

 

    

Figur 5. Skjell fra ørret 25,8 cm umoden hunn kjønnsmodningsstadium 2 fanget i Store Saure sommeren 

2016. Individet oppholdt seg to år på bekk før den vandret ut i innsjøen. Der oppholdt den seg fire vintre 

og fem somre før den den ble fanget. Pilen angir avsluttet vintervekst. 

 

Inntak av næring går til vekst så lenge individet ikke er blitt kjønnsmodent. Sommeren før individet skal 

delta i sin første gyting, må inntatt energi også brukes til å utvikle rogn eller melke. Det medfører at 

veksten stagnerer, og at antall vekstsoner i skjellet blir færre sammenlignet med tidligere somre. På 

høsten vil også vekstsonene fremstå som mer uregelmessige. Med disse kjennetegnene kan det være 

mulig å fastslå ved hvilken alder individet ble kjønnsmodent. Figur 6 illustrerer hvordan vekstmønsteret 

i skjellet fremstår hos et ikke-kjønnsmodent individ og et individ som deltok i gytingen høsten 2015 

(høsten før det ble fanget). 

 

 

Figur 6. Skjell fra ørret fanget i Vråsjøen sommeren 2016. Til venstre: 30,2 cm umoden hunn (kjønns-

modningsstadium 2) med 8 vintersoner. Til høyre: 36,2 cm kjønnsmoden hunn (kjønnsmodningsstadium 

7-2) med 8 vintersoner.  Det kjønnsmodne individet deltok i gytingen høsten 2015. 
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Temperaturen styrer de fysiologiske prosessen hos vekselvarme organismer. Uten effekt av 

kjønnsmodningen vil det derfor være temperaturforholdene som regulerer den årlige tilveksten om 

næringstilgangen ikke er begrensende. Hos ørret på vestre del av Hardangervidda er det dokumentert at 

mye snø og sen isløsing har stor betydning for lengdeveksten ørret har en sommer (Borgstrøm 2001, 

2006). Lengdeveksten som følger etter slike vintre kan være så liten som en tredjedel av veksten i et år 

med lite snø og tidlig isløsing.   

 

Tilbakeberegning av vekst forutsetter at fiskens vekst er proporsjonal med skjellets vekst. Dermed kan 

man beregne hvor lang fisken var ved hver vinter den hadde levd (Dahl 1910). For fisk under ca. 10 cm 

vil tilbakeberegnete lengder inneha feil siden skjellene blir anlagt først når individet er ca. 2,5 cm. For 

denne undersøkelsen har denne feilkilden ingen betydning. 

   



Rådgivende Biologer AS 13 Rapport 2440 

RESULTAT 

TETTHET 

Det var relativt liten variasjon i fangst på de nordiske garnene mellom stasjonene innen en innsjø (Tabell 

2).  Mellom innsjøene var det derimot større forskjell ved at fangsten i Vesle Vråsjøen var om lag dobbelt 

så stor som i de to andre innsjøene.  

Tabell 2. Fangster på de ulike stasjonene med nordiske garn i de ulike innsjøene sommeren 2016. Hver 

stasjon bestod av ett garn. 

Innsjø St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 St. 5 St. 6 Totalt 
Snitt ± 

st.avvik 

Vråsjøen 4 4 7 4 5 7 31 5,0±1,5 

Vesle 

Vråsjøen 
8 12     20 10,0±2,8 

Store Saure 3 9 8 4 4 6 34 5,7±2,4 

 

Ved å anta at et nordisk bunngarn avfisker 300 m² blir totalt antall fisk i fangbar størrelse beregnet til 

7223 i Vråsjøen (172 individer/ha), 2130 (333 individer/ha) i Vesle Vråsjøen og 5667 (189 individer/ha) 

i Store Saure. Dette er beregnet antall fisk og tetthet av fisk i de områdene der det stod garn, dvs. 

litoralsonen. Hvor mye fisk som oppholdt seg på dypere områder og i de åpne vannmassene ble ikke 

undersøkt. I vekt var det høyest fangst pr. garnnatt i Vråsjøen med 0,71 kg, deretter Vesle Vråsjøen med 

0,59 kg og lavest i Store Saure med bare 0,36 kg pr. garnnatt. 

 

Gjennomsnittsvekten på fiskene som ble fanget på nordiske garn i 2016 var 137 gram i Vråsjøen, 59 

gram i Vesle Vråsjøen og 64 gram i Store Saure. Hvis en antar at antallet fisk som er beregnet fra fangst 

pr. garnnatt utgjør det totale antallet i hver innsjø, kan en beregne den samlede fiskebiomassen hvert 

sted. Dette blir selvsagt et minimumsanslag for en må anta at det også oppholdt seg fisk andre steder 

enn i den 30 meter brede stripen langs stranden der det stod garn. Under denne forutsetningen var det 

990 kg fisk i Vråsjøen (3,7 kg/ha), 126 kg i Vesle Vråsjøen (6,3 kg/ha) og 363 kg i Store Saure (2,2 

kg/ha).            

 

Vesle Vråsjøen skiller seg klart fra de to andre innsjøene med en mye større tetthet av fisk, både i antall 

og biomasse pr. arealenhet. Denne innsjøen er blant grunneierne kjent for å ha ørret av mye dårligere 

kvalitet enn Vråsjøen. Disse to faktorene indikerer derfor at ørretbestanden i Vesle Vråsjøen har dårlig 

tilgang på viktige næringsdyr sammenholdt med de gode gyteforholdene ørretbestanden. En tett 

ørretbestand beiter raskt ned de største næringsdyrene, og dermed reduseres muligheten til å oppnå 

samme maksimale størrelse og kvaliteten blir dårligere sammenlignet med ørreten i de andre vannene. 

 

 

LENGDE- OG ALDERSFORDELING 

Lengdefordelingen av ørret fanget på nordiske garn viste noen forskjeller mellom vannene (Figur 7). I 

Vråsjøen og Vesle Vråsjøen ble det fanget ørret med tilnærmet likt lengdespenn, men fordelingen var 

forskjøvet mot mindre fisk i Vesle Vråsjøen sammenlignet med Vråsjøen. I Vesle Vråsjøen ble det på 

de nordiske garnene fanget kun én fisk som var over 26 cm (5 % av fangsten), i Vråsjøen var 8 av 31 

ørret (26%) over 26 cm. Ørretfangsten i Store Saure skiller seg fra disse to innsjøene ved at en betydelig 

del av fangsten (ca. 40%) var småfallen fisk med lengder under 15 cm. I de i de to andre innsjøene 

utgjorde fisk under 15 cm <10 % av fangsten. 

 

I Vråsjøen og Vesle Vråsjøen var flest fisk 4 og 5 år gamle, men i Vesle Vråsjøen var det også et høyt 

innslag av 3-åringer (Figur 7). Store Saure hadde yngre fisk og flest fisk var 2 år gamle. Mens Store 
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Saure var alene om å ha fisk som var 1 og 2 år gamle og ingen var eldre enn 6 år, hadde de to andre 

vannene fisk som var 7-10 år og ingen yngre enn 3 år. 

 

 
 

Figur 7. Lengde- og aldersfordeling av ørret fanget på nordiske garn i tre innsjøer sommeren 2016. 

 

VEKST 

Vekstmønsteret for de tre innsjøene blir presentert på to måter. Først sammenlignes empiriske lengder 

(lengde på fangsttidspunktet) for de enkelte aldersgruppene. Dernest sammenlignes tilbakeberegnete 

lengder for de aldersgruppene der det er minst fem fisk i hver gruppe.  

 

EMPIRISKE LENGDER 

For å kunne sammenligne vekstmønsteret mellom innsjøene, må aldersgruppene som velges ut ha et 

noenlunde likt antall individer. I denne sammenheng er det mulig å sammenligne lengder hos ørret som 

er henholdsvis 4 og 8 år gamle. 

 

For 4 åringene var fisken fra Vråsjøen og Store Saure like store, mens ørreten fra Vesle Vråsjøen var 

om lag 3 cm mindre (Tabell 3). For 8 åringene var ørret fra Store Saure ca. 3cm større enn ørret fra 

Vråsjøen. En forskjell i lengde på 3 cm synes ikke å være så mye, men viss en i stedet bruker vekt blir 

forskjellen mer tydelig. Med en K-faktor på 1,0 er 8-åringene fra Store Saure 114 gram tyngre (36 %) 

enn fiskene i tilsvarende aldersgruppe fra Vråsjøen (hhv. 432 og 318 gram). 

 

Tabell 3. Empiriske lengder (gjennomsnitt±SD i cm) hos ørret fanget sommeren 2016 i tre innsjøer og 

i Store Saure 1973 og 1980. Fangsten i 1980 ble gjort i september, mens de andre var i juli/august. 

Antall fisk er satt i parentes. 

Innsjø 4 år 8 år 

Vråsjøen 19,7±1,92 (9) 31,7±1,91 (20) 

Vesle Vråsjøen 16,9±1,51 (6)  

Store Saure 2016 19,9±2,06 (8) 35,1±1,43 (8) 

Store Saure 1980 24,1±1,31 (16) 38,1±4,05 (8) 

Store Saure 1973 22,1±1,46 (12)  

 

 

Ser man bort fra antall fisk i hver aldersgruppe, må vekstforløpet til spesielt Vråsjøen og Store Saure 

vurderes som ganske likt (Figur 8). Dog synes den årlige tilveksten å flate tidligere ut for ørretbestanden 
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i Vråsjøen enn i Store Saure. Dette skjer ved 7 års alder i Vråsjøen og to år senere i Store Saure. Det er 

så få fisk i aldersgruppene 7, 8 og 9 år i Vesle Vråsjøen, at disse verdiene kan ikke tillegges spesielt stor 

vekt. I de yngste aldersgruppene er det en tendens til at ørreten i Vesle Vråsjøen vokser noe dårligere 

enn ørret i de to andre vannene. 

 

 

Figur 8. Empiriske lengder til ørret fanget i tre innsjøer sommeren 2016. 

 

Det historiske materialet fra Store Saure gjør det mulig å påvise eventuelle endringer i vekstforløp. Det 

er påfallende likt vekstforløp i de tre perioden fra 1973 til 2016 (Figur 9). Generelt ligger de 

aldersspesifikke lengdene fra 1980 over de to andre periodene. Dette er ikke uventet da materialet i 1980 

ble innsamlet nesten to måneder senere og på et tidspunkt da årets lengdevekst var avsluttet. 

 

 

Figur 9. Empiriske lengder av ørret fra Store Saure fanget i tre ulike perioder. Det er 5-12 individer i 

hver aldersgruppe. 
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LENGDE-VEKT FORHOLD 

Lengde-vekt forhold gir et uttrykk for individenes kondisjon. I vår fremstilling beskrives dette forholdet 

med V=aLb der V er vekt i gram, L er lengde i cm og a og b er konstanter. Når b er større 3, er det snakk 

om fete individer. Når b er mindre enn 3, er individene magre. En annen måte å fremstille fiskens lengde-

vekt forhold på er med en kondisjonsfaktor. Ved denne metoden er grensen 1 mellom magre og fete 

individer.  

 

For alle de tre innsjøene er eksponenten nær 3 noe som indikerer likt vekstforløp og tilsvarende like 

næringsforhold (Figur 10). Dog er konstanten a vesentlig lavere i Vesle Vråsjøen sammen med de to 

andre innsjøene. Det indikerer at de minste fiskene er magrest i Vesle Vråsjøen. 

 

 

 

 

Figur 10. Lengde-vekt forhold hos ørret i Vråsjøen (øverst), Vesle Vråsjøen (midten) og Store Saure 

(nederst) fanget sommeren 2016. 
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KJØNNSMODNING 

I Vesle Vråsjøen ble det kun fanget ett kjønnsmodent individ. Det var en 9 år gammel hann med lengde 

35 cm. Dette vannet holdes derfor utenom i den videre omtalen av materialet. 

 

Kjønnsmodning viste stor grad av samsvar mellom ørret fanget i Vårsjøen og ørret fanget i Store Saure. 

Likheten er påfallende for begge kjønn (Figur 11). De minste kjønnsmodne hannene var i 

lengdeintervallet 15-19 cm og var om lag 10 cm mindre enn de minste kjønnsmodne hunnene. Mens 

alle hunnene over 35 cm var kjønnsmodne, var 60 % og 75 % av hannene i henholdsvis Vråsjøen og 

Store Saure kjønnsmoden ved tilsvarende lengde.  

 

Det ble registrert flere fisk som ble bestemt til å være hvilere. Det betød at de deltok i gytingen i 2015, 

men ikke hadde utviklet kjønnsprodukter som skulle tilsi at de skulle delta i gytingen høsten 2016. Disse 

individene ble likevel klassifisert som kjønnsmodne. I Vråsjøen var de fleste hunnene større enn 35 cm 

ved kjønnsmodning, og vekten på disse var over 400 gram. Antall egg pr. hunn var dermed minst 800. 

 

 

Figur 11. Kjønnsmodning hos ørret fanget i Vråsjøen og Store Saure sommeren 2016. 

  

STORE SAURE OVER TID 

Materialet fra Store Saure gjør det mulig å se om det er endringer i kjønnsmodning i ørretbestanden over 

tid. Siden det ikke foreligger aldersbestemmelser av det eldste materialet, blir denne analysen basert på 

fiskelengde. 

 

Det er stor likhet i kjønnsmodningen hos hanner over tidsperioden på 40 år (Figur 12). Det ble kun 

registrert kjønnsmodne individer i lengdeintervallet 15-19 cm i 2016. Garnene som ble benyttet i 1973 

og 1980 hadde ikke maskevidde som tilsa at denne lengdegruppen kunne bli fanget i et antall som ga 

representative tall. Mer enn 40 % kjønnsmodne individer i lengdegruppen 20-24 cm i 1973 og 1980 

tilsier at de minste kjønnsmodne individene befant seg i lengdegruppen 15-19 cm.  

 

Som for hannene, er det stor likhet i kjønnsmodning hos hunnene over tidsperioden på 70 år. Den minste 

kjønnsmodne fisken ble påvist i lengdegruppen 25-29 cm.  

 

Det kan registreres at alle hunnene over 35 cm i lengde var kjønnsmodne. For hannene er det kun 80 % 

som er kjønnsmodne i den samme lengdegruppen. Alt i alt viser hannene mer heterogent 

kjønnsmodningsmønster enn hunnene i Store Saure. Dette er et helt vanlig fenomen i ørretbestander og 

skyldes ulike reproduksjonsstrategier hos kjønnene. Kjønnsforskjellen er delvis miljø og delvis genetisk 

betinget (Jonsson & Jonsson 2011). 
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Figur 12. Kjønnsmodning hos ørretbestanden i Store Saure på ulike tidsperioder..  

 

HOLATJERN MED BEKKER 

Blant ørretene som ble fanget i Holatjern var det et kjønnsmodent individ i hvert kjønn; hannen var 42 

cm og hunnen 34,5 cm. 

 

I de to innløpsbekkene ble det fanget tre individer i hver. I utløpselven fra Vråsjøen var alle kjønnsmodne 

hanner (21-24,2 cm). I utløpsbekken fra Store Saure var de to hannene (18,7-21,2 cm) umodne, mens 

hunnen (20,7 cm) var kjønnsmoden. 

 

 

KJØTTFARGE 

Kjøttfargen endres med fiskestørrelse og er et resultat av næringsvalg. De minste individene spiser 

insektlarver. Etter hvert inngår planktoniske og bunnlevende krepsdyr i dietten. Spesielt er marflo og 

skjoldkreps viktig i genereringen av rød kjøttfarge. Disse inneholder fargestoff som gir ørret den røde 

kjøttfargen. I materialet innsamlet i denne undersøkelsen, er alle fiskene under 20 cm hvite i kjøttet 

(Tabell 4). Først etter å ha blitt om lag 25 cm opptrer fisk med lyserød eller rød kjøttfarge. 

Tabell 4. Fordelingen av kjøttfarge hos ulike lengdegrupper i tre innsjøer sommeren 2016. Tallene 

representerer antall fisk som er Hvit-Lys rød-Rød. 

Innsjø <15 cm 15-19 cm 20-24 cm 25-29 cm 30-34 cm >35 cm 

Vråsjøen 1-0-0 9-0-0 14-0-0 4-4-6 1-7-40 0-2-4 

Vesle Vråsjøen 2-0-0 9-0-0 5-0-0 0-1-0 1-0-0 0-0-1 

Store Saure 15-0-0 12-0-0 7-0-1 5-3-8 0-1-10 2-4-4 

 

Mageinnholdet ble ikke systematisk undersøkt, men i ett individ fra Store Saure på 20,5 cm ble det 

påvist både marflo og skjoldkreps. For øvrig var russeflue (Bibio pomonae Fabricius, 1775) nærmest 

enerådene i magesekkene som ble undersøkt. Dette er en hårmygg som kan være veldig tallrik enkelte 

år. Næringsvalget til ørretbestanden til Sandvatn i Kvenna på Hardangervidda er med unntak 2003 

studert nesten årlig i perioden 2001-2015 (Rognerud & Qvenild 2016). Disse analysene viste at russeflue 

hadde massesverminger hvert tredje år fom. 2001. Basert på disse analysene predikerte Qvenild (2016) 

derfor at det ville bli massesverming av russeflue også i 2016. Funnene i ørretmagene og egne 

observasjoner av russeflue viste at prediksjonen holdt stikk. 
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NÆRINGSFISKE 

Ørretbestanden i Vråsjøen har i lang tid vært benyttet som kilde for matfisk gjennom et årlig høstfiske. 

Dette har i hovedsak funnet sted i nordre del av innsjøen. Dessverre ble det ikke ført fangstjournaler for 

dette fisket. En grov oversikt over oppfisket kvantum har likevel vært mulig å hente frem gjennom 

samtaler med dem som utførte eller var med på fisket. 

 

1960-1980: ca. 100 kg/år (Gunnulv Lien formidlet av Halvor Lien). Fiske i september/oktober 

1980-2005: ca. 55 kg/år (Halvor Poulsson formidlet av Andreas Poulsson). Fiske i august/september 

1985-2014: ca. 25 kg/år (Tore Lien formidlet av Sven Poulsson). Fiske i september/oktober 

1993-2003: ca. 30 kg/år (Sven Poulsson). Fiske i august. 

2004-2016: ca. 20-25 kg/år (Sven Poulsson). Fiske i august. 

 

Med en overflate på 2,68 km2, tilsvarte fisket i Vråsjøen frem til begynnelsen av 2000-tallet et uttak på 

ca. 0,4 kg/ha. Etter dette sank uttaket til ca. 0,2 kg/ha. Det er noe usikkerhet i disse tallene om f.eks. 

vekten er av rund, urenset fisk, eller renset fisk, eller av renset fisk uten hode og hale. Andreas Poulsson 

opplyser at vekten for 25 års perioden 1980-2005 var basert på renset fisk uten hode og hale. Siden 

fangsten skulle bæres ut, er det grunn til å tro at vektene for de øvrige fangster er basert på renset fisk. 

Fangsten i perioden 1980-2005 med ca. 55 kg per år skal derfor justeres opp med 25 % for å være 

sammenlignbare med de andre. 

 

I tillegg til disse opplysningene er det noen få utsagn som går på fiskestørrelsen. Halvor Lien har fortalt 

at før 1980 var fiskestørrelsen nærmere 1 kg enn 0,5 kg. Halvor Poulsson opplyser at på begynnelsen av 

1980-tallet var snittvekten av renset fisk uten hode og hale ca. 420 g. Snittvekten sank raskt og på slutten 

av 1980-tallet var vekten ca. 320 g. Når innvoller, hode og hale er anslått til ca. 25 % av vekten, 

representerer disse rensete vektene urenset fisk på henholdsvis ca. 525 g og 400 g. En reduksjon i 

individstørrelse bekreftes også av dem som utførte fisket i innsjøens søndre del (Torger Lien, pers. 

medd.). Her meddeles det at reduksjonen har fortsatt helt frem til i dag.  
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DISKUSJON 

Resultatet av denne undersøkelsen kan oppsummeres i tre punkt: 

• Ørretbestandene i de tre innsjøene viste stor grad av likhet med unntak av tetthet og 

tilstedeværelse av liten og ung fisk.  

• Ørretbestanden i Store Saure viste ingen endring over 40 år. 

• Beskatningen av ørretbestanden i Vråsjøen har gått ned etter 1980 med reduksjon i fiskestørrelse 

som konsekvens. 

 

 

BESTANDSEGENSKAPER 

Det er påtakelig forskjell i alders- og lengdefordelingen mellom innsjøene basert på fangstene på 

nordiske garn. Det var kun i Store Saure det ble fanget 1 og 2-åringer. Spennvidden i alder og lengde 

var ganske lik i Vråsjøen og Vesle Vråsjøen, men den var tydelig forskjøvet mot yngre og mindre fisk i 

Vesle Vråsjøen sammenlignet med Vråsjøen. Tilstedeværelsen av de yngste ørretene i Store Saure og 

ikke de to andre innsjøene er påfallende. Gytebekkene i Store Saure er av vesentlig bedre kvalitet og 

kvantitet enn for de to andre innsjøene. Man skulle derfor forvente at ørretungene i Store Saure holdt 

seg på bekkene i lengre tid. Når 1 og 2-åringer ikke ble påvist i Vråsjøen og Vesle Vråsjøen, er det 

legitimt å stille spørsmål om hvor de er. Plasseringen av garnene i de to innsjøene var tilfeldig, og 

innsatsen stor nok til at de skulle vært fanget. Sammenlignes lengde- og aldersfordelingen i Vråsjøen og 

Vesle Vråsjøen er det en indikasjon på at det er flere mindre og yngre fisk i Vesle Vråsjøen. Tatt i 

betraktning tilgjengelige gytelokaliteter, kan det være en mulighet for at det er Vesle Vråsjøen som i 

vesentlig grad forer Vråsjøen med fisk. Hvis dette er tilfellet, er det svært interessant i et 

forvaltningsperspektiv. Genetiske analyser av fisk i Vesle Vråsjøen og i Vråsjøen vil kunne avdekke 

slike sammenhenger. 

 

Fisken kan finne tilbake til der den selv ble gytt som egg. Dette er en forutsetning for stedegne bestander 

som er dokumentert hos laks og ørret (Jonsson & Jonsson 2011). Den gytelokaliteten som gir den 

høyeste rekrutteringen, dvs. eggoverlevelse og overlevelse de første 1-2 årene, vil bli mest benyttet av 

ørreten i innsjøen. Det betyr at en aktiv forvaltning av en ørretinnsjø bør hensynta slike forhold og rette 

beskatningen mot den bestanden i innsjøen som har den største produksjonen. 

 

Under vandring kan en ørret svømme med en hastighet som svarer til 1-2 kroppslengder pr. sekund. En 

ørrret på 30 cm i Vråsjøen kan dermed tilbakelegge 1-2 km pr. time. Fra lengt sør i Vråsjøen til 

gytebekken i Vesle Vråsjøen er det ca. 6 km som er den lengste distansen en kjønnsmoden ørret må 

svømme langs stranden for å nå frem til gyteområdet. Med den anslåtte svømmehastigheten 

tilbakelegger fisken denne distansen på 3-6 timer, altså lett overkommelig.    

 

Den store likheten mellom de tre bestandene er bemerkelsesverdig da de over tid har vært beskattet vidt 

forskjellig. Ørretbestanden i Vråsjøen har vært beskattet med et utstrakt høstfiske. På 1970-tallet skal 

garnfisket på høsten ha resultert i ørretfangster der individene i snitt veide ¾ kg (Halvor Lien, pers. 

medd.). Dette fisket ble utøvet i nordre del av vannet. 

 

 

TIDSSTUDIENE 

Fangstene fra Store Saure som spenner over 40 år gir en mulighet til å dokumentere endringer i 

bestanden. Slike endringer kan være et resultat av endret beskatning eller klimatiske forhold. Det er 

ingen indikasjoner i vårt materiale som viser at det har skjedd markerte endringer i bestanden over 

tidsperioden på ca. 70 år. 
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Vi vet at det forelå anbefalinger om å utøve et tynningsfiske fom. 1974. Dette skulle foregår i 4-8 år, før 

normalisering av fangstinnsats skulle etableres. Fangsten i 1980 skiller seg ikke fra fangsten 7 år 

tidligere når det gjelder vekstmønster og kjønnsmodning. 

  

Ørretbestandene i flere vann på Hardangervidda har blitt fulgt tett i de senere år. Flere vann i 

Kvennavassdraget inngår blant disse og de er interessante i vår sammenheng da klimaet skal forventes 

å være sammenlignbart. Ørretbestanden i Sandvann er undersøkt nesten årlig fra 2001 til 2015. De 

undersøkelsene viser klare årsklassevariasjoner som et resultat av klimatisk relaterte faktorer som 

snøforhold, vanntemperatur og lengden på produksjonssesongen (Rognerud & Qvenild 2016). Sterke 

og svake årsklasser varierer derfor synkront over store deler av Hardangervidda. Svake årsklasser 

(regnes for det året de yngelen klekket) ble registrert for 2007 og 2008, mens de tre påfølgende 

årsklassene var sterke. Vi skulle derfor forvente at 5-, 6- og 7-åringer opptrer i fangstene i større grad 

enn 8- og 9-åringene. For å underbygge en slik klimaeffekt, burde fisket i de tre vannene vært gjentatt 

over år. Det foreliggende datamaterialet er ikke godt nok til å konkludere. 

 

 

BESTAND OG BESKATNING 

Opplysninger om beskatning av ørretbestandene i de tre innsjøene er svært forskjellig. Det er ingen 

opplysninger om hva som er fisket i Vesle Vråsjøen. For Store Saure finnes bruddstykker i en hyttebok, 

men ikke av en slik karakter at det kan benyttes i denne studien. For Vråsjøen har det vært mulig å 

rekonstruere årlig ørretfangst i kg over ca. 55 år. 

  

Fisket i Vesle Vråsjøen har vært beskjedent til sammenligning da fisket i Vråsjøen har gitt flere og større 

fisk (Sven Poulsson, pers medd.). Beskatningen av ørretbestanden i Store Saure har vært mer sporadisk 

til tross for at det i 1973 ble gitt råd om hvordan beskatning burde være. I rapporten etter prøvefisket 

sommeren 1973 skrev fiskeforvalter Trygve Løkensgard: «Hvis Store Saure skal omskapes til et godt 

fiskevann må en gå fram på en annen måte enn hittil. Vannet må beskattes med effektive redskaper som 

f.eks. garn i tillegg til stang. … Under utfiskingsperioden bør en legge an på å ta ut ca. 5 kg pr. ha og 

år.» I utfiskingsperioden som var anslått til å vare 4-8 år, skulle finmaskete garn (21-29 mm) benyttes. 

Deretter skulle man forvente gode fangster på 39 og 45 mm garn som fanger fisk på 500-800 g. Det er 

ingenting i hytteboken på Svensbu, som ligger ved Store Saure, som tyder på at rådene om utfisking av 

ørretbestanden i Store Saure ble fulgt. 

 

Gjennomsnittlig fangst pr. garnnatt på nordiske garn varierte fra 5 til 10 individer i de tre innsjøene. For 

å gi en illustrasjon på om dette er lite eller mye, er det naturlig å sammenligne med et langtidsstudium 

av ørretbestanden i Sandvatn i Kvenna på Hardangervidda. I perioden 2002 til 2015 ble det fisket med 

nordiske garn i 12 av årene (Rognerud og Quenild 2016). Gjennomsnittlig fangst pr. garnnatt varierte 

fra 6,7 til 25,0, snittet for alle årene var 15,2 fisk/garnnatt. Fangstene i Sandvatn var derved 

gjennomgående mer enn dobbelt så høye som i de tre innsjøene, og som i vår undersøkelse ble det 

hovedsakelig fisket i litoralsonen i Sandvatnet. I vekt ble det fanget i snitt 1,13 kg fisk pr. garnnatt i 

Sandvatnet de 12 årene. I våre tre undersøkte innsjøer varierte fangstene mellom 0,71 kg (Vråsjøen) og 

0,36 kg (Store Saure) pr. garnnatt, altså betydelig lavere enn snittet i Sandvatnet. Denne forskjellen kan 

skyldes flere forhold. Mest sannsynlig er det et resultat av at Sandvatn har vært beskattet ganske hardt 

med den følge at de gjenværende fiskene får bedre næringsforhold og dermed bedre vekt. Siden det også 

ble fanget flere fisk i Sandvatn, må forklaringen også skyldes andre forhold. En nærliggende forklaring 

kan være dybdeforholdene. Om lag halvparten av Sandvatn har et dyp som er under 2 m (Rognerud & 

Qvenild 2016). Uten at vi har tilsvarende oppmålte opplysninger om Vråsjøen, kan vi med sikkerhet slå 

fast at Vråsjøen er betydelige dypere. Det betyr at det totale næringstilbudet i Sandvatn vil være høyere 

pr. fisk. Med et så stort, grunt areal vil det gi rom for flere individer siden det er strandsonen som er den 

delen av en innsjø ørreten foretrekker (f.eks. L’Abée-Lund & Sægrov 1991). 

     

Med en avkastning på 0,4 kg/ha i Vråsjøen før 1980 blir dette 107 kg totalt, og hvis en antar en snittvekt 

på 0,8 kg ble det fisket 134 ørret årlig pr hektar. Hvis dette var et stabilt uttak kan en anta at det i 

hovedsak var en årsklasse i fangsten. Utfra prøvefisket i 2016 ble det anslått en bestand på 7200 fisk (3+ 
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og eldre) i Vråsjøen. Aldersgruppene 4+ og 5+ dominerte i fangsten, med samlet over 60 % (Figur 7), 

av 8-åringer var det 10 %, tilsvarende ca. 720 fisk, dvs. 5 ganger flere enn det som er beregnet som årlig 

uttak før 1980. Denne forskjellen tilsier at beregningen for 2016 er realistisk siden fiskene nå bare er 

350 gram i snitt som 8+, men anslagsvis 800 gram før 1980. For å oppnå vektforskjellen mellom 350 og 

800 gram må det være god tilgang på store byttedyr (marflo/skjoldkreps) noe som forutsetter lavt 

beitetrykk fra fisk og en meget fåtallig fiskebestand.  

 

Fiskebiomassen ble beregnet til 990 kg (3,7 kg/ha) i Vråsjøen, 126 kg (6,3 kg/ha) i Vesle Vråsjøen og 

363 kg (2,2 kg/ha) i Store Saure, men dette er minimumsanslag basert på at det bare oppholdt seg fisk i 

den 30 meter brede stripen langs land der det stod garn. Uansett er dette relativt lave tettheter. Fra Nedre 

Heimdalsvatnet (700 ha) er det oppgitt en avkastning på 2 tonn pr år etter utfisking, tilsvarende 2,9 kg 

pr. hektar (Sømme 1941). 

   

I Bjornesfjorden (1700 hektar, 1223 moh.) på Hardangervidden ble avkastingen ved det kommersielle 

garnfisket beregnet til 1,53 kg/ha (Tysse og Garnås 1990). Ørret som ikke var satt ut, hadde en 

snittlengde på 37,8 cm, tilsvarende en vekt på ca. 600 gram. I denne innsjøen var marflo og skjoldkreps 

de viktigste byttedyrene for ørreten (L’Abée-Lund & Sægrov 1991). I en meget liten, grunn innsjø 1000 

moh. i Sogn og Fjordane var det i 2009 en biomasse på 25 kg/ha med småfallen ørret, hvorav 85 % 

senere ble oppfisket (H. Sægrov, upubliserte resultat).  

 

Jølstravatnet, også i Sogn og Fjordane, er en brådyp og næringsfattig innsjø som ligger 207 moh. og har 

et overflateareal på 3100 hektar. Her har det i lang tid foregått et omfattende næringsfiske etter ørret, 

siden 1970-tallet med flytegarn på ettersommeren, maskevidden er 32 mm. I perioden 1991-2008 ble 

det årlig i gjennomsnitt fisket 4,8 kg ørret pr. hektar, totalt ca. 15 tonn med relativt liten forskjell fra år 

til år. Av denne fangsten ble ca. 85 % tatt på garn og av dette igjen det meste på flytegarn. De siste 15 

årene har snittvekten på fisken vært rundt 300 gram, men med tendens til økende snittvekt (Sægrov 

2009, Finn Årdal pers. medd.). Det finnes også opplysninger om avkastningen i Jølstravatnet på 1950-

tallet (Jensen 1958). Gjennom opplysninger innsendt til ligningsvesenet, var det på ett år solgt 3,5 kg/ha. 

Det skulle være omtrent like store urapporterte fangster. 

 

For ytterligere kjennskap til avkastningstall må vi tilbake i litteraturen. Det er liten forskningsaktivitet 

på dette feltet i dag. Jensen (1958) beskriver avkastning i noen ørretbestander. I den sterkt regulerte 

Pålsbufjorden, ble ørretavkastningen estimert til ca. 1,0 kg/ha. Det vesle (0,6 km2) Ljosevannet på 

Hardangervidda ga gjennom en årrekke 1 kg/ha uten yngelutsetting og 2 kg/ha med yngelutsetting. Tall 

for Nordmannslågen varier fra 1,4 kg/ha til 4,5 kg/ha. I tre ikke navngitte vann (0,13-0,63 km2) på 

Hardangervidda ca. 1200 m o.h. varierte avkastningen mellom 2,7 og 3,6 kg/ha. Jensen referer til 

undersøkelser av Knut Dahl som fant i 19 vann i Øvre Numedal og Hardangervidda avkastninger 

mellom 0,8 og 5,0 kg/ha. Knut Dahls forsøk i Indre Rødlivann viste en årlig avkastning på ca. 1,8 kg/ha 

(Dahl 1943). I dette vannet var rekrutteringen så god at Dahl fant det vanskelig å overbeskatte 

ørretbestanden. Dahl (1943) oppgir at avkastning på 2-3 kg/ha er vanlig for ørretvann. I Olevann (967 

moh.) i Østre Slidre beregnet Jensen (1972) hvordan avkastningen varierte med innsats og maskevidde 

på garnene. Størst avkastning (1,65 kg/ha) ga 40 mm maskevidde og lavest (1,3 kg/ha) for 29 mm garn 

med en innsats på ca. 1000 garnnetter. Ørretbestanden i Øvre Heimdalsvann (0,78 km2, 1090 moh., max 

dyp på 13 m) er den som er best studert med hensyn på avkastning (Jensen 1977). Over en 10-års periode 

fant han at høyeste bærekraftige avkastning ble oppnådd med 1600 garnnetter i året med 32 mm 

maskevidde. Med denne innsatsen ville man oppnå 3,7 kg/ha av ørret med en gjennomsnittlig størrelse 

på ca. 270 g. 

 

Anslagene for fiskebiomasse i Vråsjøen, Vesle Vråsjøen og Store Saure synes utfra det ovenstående å 

være realistiske, men relativt lave. Med en anslått fiskebiomasse på 990 kg i Vråsjøen er dette likevel 

for mye fisk til at den kan nå tidligere maksvekter på nærmere kiloen. Det er påvist lave forekomster av 

marflo og skjoldkreps i fiskemager, men disse viktige næringsdyrene synes sterkt nedbeitet. For å øke 

næringsgrunnlaget for stor ørret bør bestandene i disse innsjøene reduseres, for eksempel ved intensivt 

fiske med småmaskede garn. I et utfiskingsprosjekt etter røye ble ca. 70 % av bestanden fisket opp etter 

en fiskeinnsats med småmaskede garn som tilsvarte ett garn pr. 5 meter strandlinje (H. Sægrov, 
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upubliserte resultat). Dette forteller også at det må til en meget stor innsats for å oppnå den lave tettheten 

av fisk som er nødvendig for å oppnå stor størrelse med de eksisterende rekrutteringsmulighetene.  

 

Utfisking av en fiskebestand kan ha hovedfokus på å fjerne de små fiskene eller de store fiskene i 

bestanden. Begge disse metodene og hvordan de påvirket ørretbestanden ble belyst med langtidsstudium 

i den 70 ha store Songsjøen (260 moh.) i Sør-Trøndelag (Langeland & Pedersen 2000). I perioden 1968-

1984 var det overvekt av stormaskede garn (>24 mm) og selektert bevisst på store individer. Det ble 

årlig fisket ca. 4 kg/ha. Resultatet var at gjennomsnittsvekten sank fra ca. 160 g i 1970 til ca. 130 g i 

1980. I denne perioden viste årsklasseanalyser at total fiskebiomasse sank de to første årene for deretter 

å øke gjennom perioden. I den andre perioden 1985-1994 var det overvekt av småmaskede garn (<22 

mm). I denne perioden ble de store individene beskattet i liten grad med den følge at fisketettheten sank 

og individuell vekstrate økte.  

 

Til tross for alle usikkerheter, er det belegg for at fisket i Vråsjøen før 1980 var av et slikt omfang at 

bestanden kunne høstes med gjennomsnittlige store individer. Etter 1980 avtok beskatning så mye at det 

ikke har vært stort nok til å holde bestanden nede på et tilsvarende nivå. Det er interessant å se at 

endringen skjedde over noen få år. 

 

Selv om det ikke er mulig å etterprøve nærmere endringen i fiskestørrelsen i Vråsjøen, er det klare 

indikasjoner på at fiskestørrelsen har gått ned etter 1980. Det er nærliggende å knytte denne nedgangen 

til redusert beskatning. En slik effekt av redusert beskatning er ikke ukjent. Sømme (1941) skriver «Etter 

salg av vannet har det ofte hendt at det gamle intense fiske med garn er opphørt, og etter en del års 

forløp er det inntrådt overbefolkning med mer eller mindre småfallen og verdiløs fisk.» Som eksempel 

på hva som kan oppnås ved en sterk reduksjon i bestanden, beskriver han utviklingen av ørretbestanden 

i Nedre Heimdalsvann som er ca. 7 km2. Etter utfisking av 7-11 000 individer over 4 år, steg 

gjennomsnittsvekten til om lag det dobbelte. Sportsfisket tok seg opp fra å være karakterisert av mager 

fisk opp til ½ kg fikk man stor fisk på 1-2 kg. Dette var individstørrelser da vannet ga et utbytte på 

omkring 2 tonn pr. år eller 2,9 kg/ha.  

 

En mulig konklusjon på alle disse studiene er at man kan forvente en årlig avkastning på ca. 1-2 kg/ha i 

Vråsjøen. 

 

 

KONKLUSJON – VEIEN VIDERE 

Vi mener at det bør være mulig å gjenskape ørretbestanden i Vråsjøen til å ha samme kvalitet som 

tidligere. Vi mener også det er mulig å etablere Store Saure med en attraktiv ørretbestand. En slik endring 

av ørretbestandene krever imidlertid innsats. Det må foretas et tynningsfiske og etter oppnådd akseptabel 

fiskekvalitet, må bestanden videreforedles. Hvis en fisker ut alle størrelsesgrupper av ørret samtidig vil 

responsen i form av fiskekvalitet kunne komme ganske raskt, og effekten av utfiskingen varer lenger.  

  

Vråsjøen 

Hvis bestandssituasjonen for 1980 er målet for Vråsjøen, må det over anslagsvis 2-3 år tas ut 200-300 

kg. Dette forventes å være nødvendig for å oppnå et årlig oppfisket kvantum på over 100 kg renset fisk 

med storvokste individer. En alternativ metode, eller som tillegg er å redusere tettheten av ung ørret i 

Vesle Vråsjøen og Vråsjøen ved å fiske med garn som har maskeviddene 16 mm og 21 mm. Hvis det 

stemmer at ørreten i Vråsjøen er rekruttert fra Vesle Vråsjøen vil arbeidet med utfisking bli 

overkommelig. En kan da fiske på 3-åringer i Vesle Vråsjøen med 16 mm garn i strandsonen før den 

vandrer ned til Vråsjøen.  

 

Store Saure 

For denne innsjøen er det ingen «fasit». Løkensgard (1973) antyder at det skal være mulig å oppnå 

individvekter på 500-800 g etter en utfiskingsperiode. Siden reproduksjonsområdene er vurdert å være 

betydelig større i denne innsjøen enn i Vråsjøen, betyr det at innsatsen må være vesentlig større enn i 

Vråsjøen selv om innsjøen er mindre. 
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Gjennomføring 

Dersom grunneierne velger å gjennomføre tiltak for å bedre ørretbestandene, er det viktig å ha oversikt 

over hva som blir gjort. Alt uttak av fisk må loggføres. For garnfiske er det viktig å vite:  

• Innsats dvs. antall garn pr. natt 

• Maskevidde benyttet 

• Total vekt og antall fanget fisk 

• Dersom det fiskes med både finmasket og ordinære garn, er det viktig å holde disse fangstene 

adskilt. 
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