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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 2017 i Tommevann presentert og 

sammenlignet med tidligere innsamlet materiale. Rapporten gir forslag om hvordan ørretbestanden bør 

forvaltes for å bli mer attraktiv.  

 

Feltarbeidet ble gjennomført av Jan Henning L’Abée-Lund og Tom D. Nielsen. 

 

 

Oslo/Bergen, 13. februar 2018 
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SAMMENDRAG 

J.H. L’Abée-Lund og H. Sægrov 2017. Ørretbestanden i Tommevann i Vinje kommune. Rådgivende 

Biologer AS, rapport 2604, 17 sider, ISBN 978-82-8308-456-6. 

 

Ørretbestanden i Tommevann i Vinje kommune på Hardangervidda ble prøvefisket høsten 2017. Det 

ble benyttet nordiske, ordinære garn og noe fluefiske. Det foreligger et historisk materiale innsamlet 

på 1940- og 1980-tallet som har muliggjort sammenligning av ørretbestanden over tid.  

I alt inngår 234 ørreter i analysene. Fangst pr. innsats på nordiske garn varierte lite mellom stasjonene 

og var i gjennomsnitt 8,67 fisk pr. garnnatt. Basert på fangstene på disse garnene, er fisketettheten ca. 

82 ørret pr. hektar tilsvarende 6,82 kg pr. ha.  

Rekrutteringen i ørretbestanden er meget god. Til tross for dette er det stabil årlig tilvekst og ingen 

tegn til vekststagnasjon når fisken blir gammel. Analyse av vekst mellom ulike tidsperioder viste 

meget små forskjeller, men det var en tendens til at eldre ørret i Tommevann i dag vokser noe saktere 

enn ørreten gjorde på 1940- og 1980-tallet. Ved å intensivere fangst av større ørret f.eks. med 

maskevidder ned til 31 mm, er det grunn til å tro at man vil oppnå tidligere vekstmønster. 

Ved lengde 30-34 cm og alder 7 år er ca. halvparten av individene kjønnsmodne. Andelen av individer 

som må stå over ett år før de igjen deltar i gytingen, er høy. Dette kan indikere næringsbegrensning i 

motsetning til veksten som ikke indikerer at mattilgangen er en begrensende faktor. Ørreten i 

Tommevann får rød kjøttfarge først når de har oppnådd ca. 30 cm lengde. Dette skyldes lav tetthet 

eller fravær av store næringsdyr som f.eks. marflo og skjoldkreps. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

 

Tommevann ligger høyt i Skiensvassdraget og drenerer til Møsvann (Figur 1). Innsjøen ligger 1089 

moh. og har et overflateareal på 0,34 km2, strandlinjen har en utstrekning på 3,24 km.  

 

Ørret er eneste fiskeart. Ørretbestanden i Tommevann har svært gode rekrutteringsmuligheter. 

Innløpsbekken som kommer fra Midtjønn har et stort produksjonspotensial. Over en strekning på snaut 

700 m veksler bekken mellom meget gode gyte- og oppvekstområder. Utløpsbekken har tilsvarende 

kvalitet. Hvor langt ørreten i Tommevann vandrer nedover utløpsbekken, er ikke vurdert. Det foregår 

trolig ikke innsjøgyting i Tommevann da bunnen over store områder er dekket av mose og 

kortskuddsplanter. 

 

 

 

 

 
 

Figur 1. Oversikt over nordre del av Møsvann i Skiensvassdraget med Tommevann markert med pil. 
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

METODER 

Fisket i Tommevann foregikk over tre netter i perioden 6.-9. august 2017. Hver natt ble det benyttet tre 

nordiske garn som ble satt enkeltvis loddrett ut fra land (Figur 2). 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. 

Garnarealet pr. maskevidde er 3,75 m² på hvert garn. De ble med noe variasjon satt kl. 16 og trukket kl. 

09. Fangstene for hvert enkelt garn ble holdt atskilt. 

 

I tillegg ble det samlet inn fisk med ordinære bunngarn (27 mm [4 garnnetter] og 31 mm [22 garnnetter]) 

og flytegarn (31 mm [2 garnnetter]). Fluefiske ble benyttet til å fange fisk i innløpsbekken.  

 

Et historisk materiale ble fanget på bomullsgarn i juli 1943, og med monofilament garn (ukjent 

maskevidde) i desember 1984 og april 1985. 

 

 
  

Figur 2. Plassering av nordiske garn på ni strandtilknyttede stasjoner i Tommevann sommeren 2017. 

To nordiske garn er tilsynelatende plassert i rekkefølge utenfor hverandre. Mellom disse to er det en 

liten holme. To flytegarn er plassert i innsjøens lengderetning.  

 

Hver fisk ble lengdemålt (til nærmeste mm), veiet (til nærmeste g) og kjønnsbestemt. I tillegg ble 

stadium i kjønnsmodningsprosessen bestemt (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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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 vannet relativt god og stagnert 

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

på otolittene. Når veksten stagnerer, vil årssoner fremkomme tydeligere i otolitter enn i skjell. Denne 

sammenligningen viste samsvar mellom de to strukturene.  

 

Det historiske materialet ble samlet inn i juli 1943 og bestod av 22 individer (Dahl & Lund 1944). 

Fiskene ble lengdemålt og aldersbestemt med skjell. Tilbakeberegnete lengder ble gjort for hvert enkelt 

individ, men det er kun mulig å oppdrive gjennomsnittlige tilbakeberegnete lengder for hele materialet. 

 

Nordiske garn kan benyttes til grovt å beregne tettheten av ørret i innsjøen. Et bunngarn fanger all fisk 

som holder seg innen en 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). Tilsvarende blir det regnet med at et flytegarn fanger all fisk som 

oppholder seg innen et område på 1 hektar (10 000 m²) 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. 

Fisk som oppholder seg i de frie vannmassene forflytter seg altså mer når den beiter sammenlignet med 

bentisk fisk (knyttet til bunnen). 

 

 

 

MATERIALE 

I alt inngår 234 ørret i analysene. Materialet fordeler seg på 22 fra 1943, 16 fra 1984/85 og 196 fra 2017. 

På krokredsskap ble det kun fanget 6 individer i 2017 (Tabell 1).  

Tabell 1. Innsamlet materiale i Tommevann i ulike perioder. 

Metode 2017 1984/85 1943 Totalt 

Nordiske garn 78   78 

Ordinære garn 112 16 22 150 

Flue 6   6 

Totalt pr. periode 196 16 22 234 

 

 

 

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 3). 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 
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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 3), 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 Tommevann synes det å være vanlig bare å 

tilbringe ett år på bekk før de vandrer ut i innsjøen. Dette kommer tydelig frem på Figur 4. Allerede 

andre sommer er det relativt stor avstand mellom ringene som ble nedlagt.  

 

    
 

Figur 3. Skjell fra ørret 36,1 cm umoden hann i kjønnsmodningsstadium 2 fanget i Tommevann 

sommeren 2017. Individet oppholdt seg ett år på bekk før den vandret ut i innsjøen. Der oppholdt den 

seg seks vintre og syv somre før den den ble fanget. Pilene angir avsluttet vintervekst og dermed antall 

år den ble. 

 

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, 

2016). 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. 
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RESULTAT 

TETTHET 

Det var noe variasjon i fangst på de nordiske garnene mellom stasjonene (Tabell 2). Ingen av stasjonene 

ble avfisket to ganger, slik at variasjonen mellom stasjonen skyldes dels tilfeldigheter og dels 

bunnforholdene på stasjonen. Når stasjonene sees under ett og fordelt på nordre og søndre land, var 

fangsten lik. For alle stasjonene samlet ble antall fisk fanget pr. garnnatt estimert til 8,67 ± 3,5 (95 % ki; 

6,0-11,4). I vekt var fangsten pr. garnnatt på 718 gram ± 285 (95 % ki; 499-937). Liten variasjon i 

estimatet viser at estimatet er godt. 

Tabell 2. Fangster på de ulike stasjonene med nordiske garn i Tommevann sommeren 2017 fordelt på 

nordre og søndre land. Hver stasjon bestod av ett garn. 

Tommevann St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 St. 5 St. 6 St. 7 St. 8 St. 9 Totalt 

Nordre land 14 5    11 11 3  44 

Søndre land   9 11 6    8 34 

 

 

Overflatearealet til Tommevann er 34,0 ha, og litoralt areal (0-30 meter) estimert til 9,69 ha. Ved å anta 

at et nordisk bunngarn avfisker 300 m², blir totalt antall fisk i fangbar størrelse i litoralsonen beregnet 

til 2800 ørret (289/hektar) med samlet vekt på 232 kg (23,9 kg/hektar). 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. Dersom en fordeler disse estimatene på 

hele innsjøarealet, blir tettheten (2800/34 =) 82 individer pr. hektar og vekten (232/34 =) 6,82 kg pr. 

hektar. 

 

 

LENGDE- OG ALDERSFORDELING 

Lengdefordelingen av ørret fanget på nordiske garn viste dominans av individer i intervallet 15-19 cm, 

mens de ordinære garnene hadde flest fisk i intervallet 25-29 cm (Figur 4). Siden nordiske garn skal 

fange alle lengdegruppene representativt, viser at det er relativt få individer som er over 30 cm. 

 

Mens nordiske garn fanget flest 3 åringer, fanget de ordinære garnene flest 5 og 6 åringer (Figur 4). 

Lengde- og aldersfordelingen på de ordinære garnene gjenspeiler at garn er selektive fangstredskaper. 

For eksempel fanger 27 og 31 mm garn mest fisk som er henholdsvis 23-30 cm og 26-35 cm, og grovt 

regnet kan en si at en maskevidde i mm fanger fisk med tilsvarende lengde i cm mest effektivt, forutsatt 

at fisken har normal kondisjon. 

 

Det ble fanget ett individ på flytegarn. Dette var en ikke kjønnsmoden hann som var 33,5 cm og 6 år. 
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Figur 4. Lengde- og aldersfordeling av ørret fanget på nordiske garn i Tommevann sommeren 2017. 

 

VEKST 

Vekstmønsteret blir her beskrevet på grunnlag av tilbakeberegnete lengder for de aldersgruppene der 

det er minst fem fisk i hver gruppe. Vekstmønsteret viser at det er jevn tilvekst i alle aldersgrupper og 

det ikke er noen typisk stagnasjon i tilvekst når individene begynner å bli gamle (Figur 5). Alle de tre 

tidsperiodene viste det samme mønsteret i årlig tilvekst og uten vekststagnasjon.  

 

Fisk innsamlet over et tidsspenn på 70 år viste liten forskjell i vekstmønsteret (Figur 5). Det var ingen 

forskjell fra 1940- til 1980-årene, mens fisk fra 2017 ligger noe lavere fra og med 4 års alder. 

 

 

Figur 5. Tilbakeberegnete lengder til ørret fanget i Tommevann i tre perioder. 

 

Når ørret blir kjønnsmoden, blir årlig tilvekst vanligvis redusert fra og med sommeren i forkant av første 

gytesesong. Temperaturforholdene, tilgang på næringsdyr og lengden på vekstsesongen har stor 

betydning for den årlige lengdetilveksten til ørret. Disse faktorene er viktigere for eldre enn yngre 

individer og må derfor tas med i betraktningen når årstilveksten skal omtales. For å belyse hvordan 

årstilveksten varierte, ble ørretene delt inn i aldersgrupper. Det var noen generelle resultater som 

fremkom. Alle aldersgruppene hadde med få unntak minst tilvekst første leveår. Dette året vokste de ca. 
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3,5 cm, men merk at ørretyngelen kommer opp av grusen sent på sommeren og får en kortere 

vekstsesong det første året sammenlignet med eldre fisk (Figur 6). Med ett unntak oppnådde de størst 

tilvekst andre leveår. Dette året var tilveksten fra nesten 5 cm til litt over 6 cm. Unntaket som var 9-

åringer som oppnådde størst tilvekst da de var 6 år gamle med snaut 6 cm. Uavhengig av aldersgruppe 

var 2015 en sommer med de dårligste vekstforholdene. 

 

 

Figur 6. Årlig tilvekst hos ulike aldersgrupper hos ørret fanget i Tommevann sommeren 2017. 

 

 

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 Tommevann er eksponenten nær 3 noe som indikerer normale vekst- og næringsforhold 

(Figur 7).  
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Figur 7. Lengde-vekt forhold hos ørret i Tommevann fanget sommeren 2017. 

 

KJØNNSMODNING 

Utviklingen i kjønnsmodning viste stor grad av samsvar mellom hanner og hunner med den forskjell at 

de minste kjønnsmodne hannene ble påvist i en lendegruppe mindre enn hunnene (Figur 8). Minste 

kjønnsmodne hann var 17,1 cm og minste kjønnsmodne hunn var 24,5 cm. Mens alle hunnene over 35 

cm var kjønnsmodne, ble kun 67 % av hannene bestemt å være kjønnsmodne ved tilsvarende lengde.  

 

Tre hanner som var over 35 cm ble registrert å være hvilere. Det betød at de deltok i gytingen i 2016, 

men ikke hadde utviklet kjønnsprodukter som skulle tilsi at de skulle delta i gytingen høsten 2017. Disse 

individene ble likevel klassifisert som kjønnsmodne hanner i lengdegruppen 30-34 cm. Det kan derfor 

tenkes at hvilere feilaktig ble klassifisert som umodne og dermed trakk andelen kjønnsmodne unormalt 

ned. 

 

Kjønnsmodning inntraff hos hannene ett år tidligere enn hos hunnene ved henholdsvis 3 og 4 år. For 

hannene var det en jevn økning i andel kjønnsmodne individer opp til 6 år. Deretter er antallet så lite at 

det er problematisk å si når 50 % kjønnsmodning inntreffer. Fravær av kjønnsmodne hanner med alder 

7 år og ca. 50 % kjønnsmodne 8-åringer indikerer at en betydelig andel hanner ikke er i stand til å gyte 

hvert år etter at kjønnsmodningen har inntruffet.  

 

Hunnene viser samme utvikling i kjønnsmodning som hannene, med unntak av at 50 % kjønnsmodning 

inntreffer ved 7 års alder. Deretter avtar antall gyteklare individer som, i likhet med hannene, viser at de 

ikke er i stand til å gyte hvert år etter kjønnsmodning. 

 

  

y = 0,0122x2,9359

R² = 0,9882

0

200

400

600

800

1000

1200

0 10 20 30 40 50

V
ek

t 
(g

)

Lengde (cm)



Rådgivende Biologer AS 13 Rapport 2604 

 

 

 

 

Figur 8. Kjønnsmodning hos ørret fanget i Tommevann sommeren 2017. Tallene over søylene viser 

antall hanner og hunner i hver lengde- og aldersgruppe. 

 

 

 

MIDTJØNNBEKKEN 

Det ble fanget seks ørret i Midtjønnbekken. Av disse var det fem ikke kjønnsmodne hanner (15,5-19,3 

cm) og en kjønnsmoden hunn (22,5 cm). Hannene var 4-5 år gamle og hunnen 6 år.  

 

 

KJØTTFARGE 

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

individene spiser insektlarver. Etter hvert inngår normalt planktoniske og bunnlevende krepsdyr i dietten 

når disse er til stede. Spesielt er marflo og skjoldkreps viktig i genereringen av rød kjøttfarge, men også 

mindre krepsdyr og store fjærmygglarver genererer rød kjøttfarge. Det er astaxanthin som gir rødfargen 

og dette fargestoffet blir produsert av alger og akkumuleres i næringskjeden, men i ulike konsentrasjoner 

i ulike dyregrupper og arter.  I materialet innsamlet i denne undersøkelsen, er nærmest all fisk under 30 

cm hvite i kjøttet (Figur 9). Det er først etter å ha blitt 30 cm at frekvensen med lyserød eller rød 

kjøttfarge blir høy.  

 

Mageinnholdet ble ikke systematisk undersøkt, men marflo og skjoldkreps ble ikke påvist i de magene 

som ble undersøkt. 
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Figur 9. Fordelingen av kjøttfarge hos ulike lengdegrupper i Tommevann sommeren 2017. Tallene over 

søylene viser antall fisk. 

 

 

NÆRINGSFISKE 

Det har foregått et begrenset fiske i Tommevann i mange år. Det foreligger ingen nedtegninger over 

dette fisket. 
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DISKUSJON 

 

Resultatet av denne undersøkelsen på ørretbestanden i Tommevann kan oppsummeres i seks punkt: 

• Rekrutteringen er meget god og fisketetthet vurderes å være middels til tett.  

• Veksten er jevn i alle aldersgrupper, men synes å ha blitt noe dårligere siden midten av 1980-

årene. 

• Lengde og alder ved 50 % kjønnsmodning inntreffer ved 30-34-cm og ca. 7 år. 

• Det var et lavt antall fisk eldre enn 8 år. 

• Andelen av hvilere (individer som må stå over ett år før de igjen kan gyte) i bestandene er 

betydelig noe som indikerer næringsbegrensning. 

• Lyserød og rød opptrer først i betydelig mengde (>50 % av individene) når fisken har nådd ca. 

30 cm i lengde. 

 

 

BESTANDSEGENSKAPER 

Ørret i Tommevann forlater gytebekkene ved ung alder. Av fangsten på de nordiske garnene utgjorde 1 

og 2 år gammel ørret ca. 20 % av fangsten. Dette ligner på ørretbestanden i Store Saure og adskiller seg 

fra ørretbestandene i Vesle Vråsjøen og Vråsjøen (L’Abée-Lund & Sægrov 2017. Store Saure har også 

meget gode rekrutteringsmuligheter. Det kan derfor ser ut til at ørret forlater gytebekkene i et mye større 

antall og ved en lavere alder enn når gytebekkene har begrenset kapasitet. Fangbarheten til 1 og 2 år 

gammel ørret på garn er lav. For å få et godt bilde av når ørretungene forlater bekken må dette derfor 

gjøres med andre metoder som elektrisk fiskeapparat. 

 

Veksten til ørret i Tommevann viser ikke tegn til stagnasjon. Etter 7 år har de oppnådd en lengde på ca. 

30 cm, og de blir kjønnsmodne ved denne alderen. Det lave antallet fisk eldre enn 8 år tilsier betydelig 

naturlig dødelighet etter først gyting, spesielt for hunner. Vekstforløpet er nærmest identisk til det som 

ble funnet for ørretbestandene i Vråsjøen og Store Saure selv om disse ligger ca. 100 m høyre. Denne 

høydeforskjellen kan medføre at isen går noe tidligere på Tommevann. I så fall vil vekstsesongen være 

noe lenger og vi hadde forventet noe bedre vekst sammenlignet med ørretbestanden i de to andre 

innsjøene. Når vi ikke gjør det, kan det indikere at næringstilgangen er noe dårligere i Tommevann. 

Uansett er næringstilgangen for ørreten i Tommevann ikke er begrensende faktor. 

 

 

TIDSSTUDIENE 

Fangstene fra Tommevann som spenner over 70 år gir en mulighet til å dokumentere endringer i 

bestandens vekstforløp. Slike endringer kan være et resultat av endret beskatning eller klimatiske 

forhold. Det er en svak indikasjon i vårt materiale på at det har skjedd endring i bestanden i denne 

tidsperioden, og at endringen har fremkommet i løpet av de siste 30 årene.  

 

Mens vekstforløpet i 1943 og 1984/5 var nærmest identisk, viser fiskene fanget i 2017 at veksten gradvis 

blir dårligere fra 3 års alder og at denne forskjellen holder seg så lenge fisken lever. Det kan tenkes at 

dette skyldes redusert beskatning de siste årene. 
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BESTAND OG BESKATNING 

Opplysninger om beskatning av ørretbestanden i Tommevann er fraværende.  

 

Gjennomsnittlig fangst pr. garnnatt på nordiske garn var ca. 8 individer. Til sammenligning var 

tilsvarende tall for Vråsjøen, Vesle Vråsjøen og Store Saure 5-10 individer. 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. Tommevann og Sandvatn har morfologiske likhetstrekk slik at 

sammenligningen gir en indikasjon på situasjonen for ørretbestanden i Tommevann. I perioden 2002 til 

2015 ble det fisket med nordiske garn i 12 av årene (Rognerud og Qvenild 2016). Gjennomsnittlig fangst 

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

var derved gjennomgående i det lavere sjiktet av fisketetthet.  

 

Fiskebestanden i Tommevann ble estimert til 6,8 kg pr. hektar. Til sammenligning var tilsvarende verdi 

for Vråsjøen 3,7 kg/ha, Vesle Vråsjøen 6,3 kg/ha og Store Saure 2,2 kg/ha (L’Abée-Lund & Sægrov 

2017). 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 1,5 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).  

 

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 i 19 vann i Øvre Numedal og Hardangervidda fant avkastninger 

mellom 0,8 og 5,0 kg/ha. 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. 

 

 

 

KONKLUSJON – VEIEN VIDERE 

Ørretbestanden i Tommevann skiller seg ikke vesentlig fra andre ørretbestander i rimelig nærhet på 

Hardangervidda. Tettheten er lavere enn i Sandvatn som ligger i Kvenna, men sammenlignbar med tre 

vann øst for Møsvann. 

 

Vi mener det er fin ørret i Tommevann. Det er ingen vekststagnasjon, men veksten for eldre fisk synes 

imidlertid å ha blitt noe redusert sammenlignet med tidligere. Redusert beskatning i senere tid vil kunne 

forklare en slik utvikling. Dersom dette er til tilfelle anbefaler vi at det fiskes mer med maskevidder ned 

til 31 mm. 
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