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FORORD 

Den 14. juni 2017 ble det oppdaget regnbueørret i Bondhuselva i Kvinnherad. Det viste seg at disse 
hadde rømt fra settefiskanlegget 12075 Sundal, som ligger like ved elven. 
 
Rådgivende Biologer AS ble bedt om å besørge utfisking av regnbueørret fra Bondhuselva. Arbeidet 
ble i hovedsak utført i juni-august 2017, og de siste fiskene ble gjenfanget i januar 2018. Denne 
rapporten oppsummerer resultatene av utfiskingen. 
 
Feltarbeidet ble utført av Marius Kambestad og Silje Elvatun Sikveland. Vi takker Sjøtroll Havbruk 
AS ved Sveinung Sandvik for oppdraget. 
 
 

Bergen, 30. januar 2018 
 

INNHOLD 

Forord ...................................................................................................................................................... 2 
Sammendrag ............................................................................................................................................ 3 
Innledning ................................................................................................................................................ 4 
Metoder ................................................................................................................................................... 6 

Utfisking .............................................................................................................................................. 6 
Fiskens størrelse .................................................................................................................................. 6 

Resultat .................................................................................................................................................... 7 
Gjenfangst ........................................................................................................................................... 7 
Fiskens størrelse .................................................................................................................................. 7 

Diskusjon ................................................................................................................................................. 8 
Gjenfangst-effektivitet ......................................................................................................................... 8 
Hvor mange unnslapp gjenfangst? ...................................................................................................... 8 

Referanser .............................................................................................................................................. 10 
 
 
 
 



Rådgivende Biologer AS 3 Rapport 2609 

SAMMENDRAG 

Kambestad, M. 2018. Utfisking av regnbueørret i Bondhuselva etter rømming i juni 2017. Rådgivende 
Biologer AS, rapport 2609, 10 sider, ISBN 978-82-8308-458-0. 
 
 
Den 14. juni 2017 ble det oppdaget store mengder ungfisk av regnbueørret i nedre del av Bondhuselva 
i Kvinnherad kommune i Hordaland. Settefiskanlegget Sundal (lokalitet 12075) ble identifisert som 
kilden, og eieren Sjøtroll Havbruk AS ga samme dag Rådgivende Biologer AS i oppdrag å utføre 
gjenfangst i elven. 
 
Gjenfangst ble utført med elektrisk fiskeapparat (elektrofiske) og stangfiske. Det var behov for lavest 
mulig vannføring ved arbeidet, og flere nedbørrike perioder medførte at arbeidet måtte spres noe ut i 
tid. Det ble utført fem runder med utfisking fordelt over perioden 15. juni 2017 til 10. august 2017, 
pluss en avsluttende runde 21. januar 2018. Utfiskingen ble utført fra sjøen til brohølen, ettersom et 
bratt stryk like oppstrøms broen hadde hindret fisken i å spre seg lenger opp i elven. 
 
Totalt ble 1212 regnbueørret gjenfanget, fordelt på 753 ved elektrofiske og 459 ved stangfiske. 
Elektrofiske var effektivt i strykpartiet, men ineffektivt i den dype brohølen. Stangfiske var svært 
effektivt i brohølen, så lenge fisken stod i stim og tettheten av regnbueørret var relativt høy. 
 
De gjenfangede regnbueørretene var relativt jevne i størrelse, med et snitt på ca. 117 mm og 18 gram. 
Minste individ var 90 mm og 7 gram. Seks individer var en del større enn de øvrige, og det antas at 
disse stod igjen i elven etter forrige rømming (oktober 2016). 
 
I oktober 2017 ble det ved drivtelling anslått at det stod 100 til 200 regnbueørret igjen i Bondhuselva, 
men ved utfisking med elektrisk fiskeapparat 21. januar ble det kun fanget ti individer. Det regnes ikke 
som sannsynlig at mer enn en håndfull individer ble oversett ved dette elektrofisket, og elven var 
dermed nær tom for regnbueørret på dette tidspunktet. Skjebnen til de resterende 100-200 individene 
er ikke avklart, men observasjon av ett individ i naboelven viser at i alle fall noen har gått ut i sjøen. I 
tillegg har sannsynligvis en del blitt spist av måker, og dødelighet av andre årsaker er også en 
mulighet. 
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INNLEDNING 

Den 14. juni 2017 meldte en privatperson om observasjon av store mengder små regnbueørret i nedre 
del av Bondhuselva i Kvinnherad kommune. Ansatte ved Sjøtroll Havbruk AS sitt settefiskanlegg ved 
elven (lokalitet 12075 Sundal) ble umiddelbart varslet, og Sjøtroll ved Sveinung Sandvik ga samme 
dag Rådgivende Biologer AS i oppdrag å fiske ut den rømte fisken. 
 
Sjøtroll har i ettertid konkludert med at fisken må ha rømt gjennom en sprekk i en utendørs 
betongkum. Fisk ble pumpet fra diverse kar til denne kummen, og videre derfra til sortering og 
vaksinering. Det hadde kun stått fisk i kummen i perioden 12.-14. juni, så rømmingen må ha skjedd i 
dette tidsrommet (Sveinung Sandvik, pers. medd.). Sprekken i kummen lå under bakkenivå, og det 
antas at fisken har rømt gjennom en fylling/mur av stein og ned i elven like ved veibroen (se figur 1). 
 

 
Figur 1. Kart over nedre del av Bondhuselva (fra http://kart.fiskeridir.no). Rømt regnbueørret ble 
funnet fra sjøen til og med hølen under veibroen. Settefiskanlegget er synlig like oppstrøms broen, på 
vestre side av elven. 

http://kart.fiskeridir.no/default.aspx?gui=1&lang=2
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Figur 2. Bondhuselva sett fra 
elveosen 15. juni 2017. 
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METODER 

UTFISKING 

Nedre del av Bondhuselva er 10–15 m bred, relativt stri og vadbar kun på de laveste vannføringene. 
Hølen under broen er smalere og betydelig dypere enn resten av området. Ved utfisking er man derfor 
avhengig av lav vannføring for å oppnå god fangsteffektivitet. Flere nedbørsperioder og smeltevann 
fra Bondhusbreen gjorde utfisking utfordrende, og arbeidet ble utført ved fem ulike anledninger med 
mest mulig gunstige forhold i løpet av sommeren 2017: 15.–16. juni, 22.–23. juni, 13. juli, 29. juli og 
10. august. Andelen bifangst av vill laks og ørret var relativt stor ved utfisking 10. august, og i samråd 
med Fiskeridirektoratet og Fylkesmannen i Hordaland ble det derfor besluttet å vente med videre 
utfisking til vannføringen ble betydelig lavere enn den var gjennom sommeren 2017. Siste 
utfiskingsrunde ble derfor utført 21. januar 2018. 
 
Utfisking ble utført ved hjelp av bærbart elektrisk fiskeapparat over alle vadbare deler av elven, der 
regnbueørret ble håvet i bøtte etter hvert som fisken ble paralysert av strømfeltet. I tillegg ble det utført 
stangfiske i hølen under veibroen, med reke som agn på en liten angel. Innsatsen for hver metode ble 
tilpasset fangsteffektivitet og fiskens fordeling i elven ved hver enkelt utfiskingsrunde. 
 
FØRSTE UTFISKING (15.–16.06.2017) 

Vannføringen var moderat, og det var kun mulig å elektrofiske en smal stripe langs land på hver side 
av elven. Dette var også situasjonen ved andre til femte utfisking. Områdene langs land ble overfisket 
syv ganger, fra sjøen til det bratte stryket like oppstrøms brohølen. I tillegg ble det utført stangfiske i 
brohølen. 
 
ANDRE UTFISKING (22.–23.06.2017) 

Det ble elektrofisket seks ganger langs land på hver side av elven, og fisket med stang i brohølen. 
 
TREDJE UTFISKING (13.07.2017) 

Det ble kun utført stangfiske på grunn av feil på det elektriske fiskeapparatet. 
 
FJERDE UTFISKING (29.07.2017) 

Det ble elektrofisket to ganger langs land på hver side av elven, og fisket med stang i brohølen. 
 
FEMTE UTFISKING (10.08.2017) 

Det ble elektrofisket tre ganger langs land på hver side av elven, og fisket med stang i brohølen. 
 
SJETTE UTFISKING (21.01.2018) 

Det var lav vannføring, og nedenfor brohølen var hele elvearealet vadbart. Dette området, samt grunne 
områder langs breddene av brohølen, ble elektrofisket tre ganger. I tillegg ble det elektrofisket på en 
ca. 30 m lang strekning oppstrøms det bratte stryket ovenfor brohølen, for å sjekke om regnbueørret 
hadde spredd seg opp dit. Stangfiske ble ikke utført, da det ikke lenger stod regnbueørret i stim i 
brohølen. 
 
FISKENS STØRRELSE 

Lengde og vekt ble registrert for 13 tilfeldig utvalgte individer fanget ved første utfisking. I tillegg ble 
de minste og største individene ved hver utfisking målt og veid. 
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RESULTAT 

GJENFANGST 

Totalt ble 1212 regnbueørret gjenfanget i Bondhuselva i dette prosjektet. Av disse ble 753 fanget ved 
elektrofiske og 459 ved stangfiske. I tabell 1 er fangsten fordelt på de ulike tidspunktene og metodene. 

Tabell 1. Antall regnbueørret fisket ut i Bondhuselva etter rømmingen i juni 2017, fordelt på dato og 
metode. 

Dato Elektrofiske Stangfiske Sum 
15.–16.06.2017 472 247 719 
22.–23.06.2017 240 105 345 

13.07.2017 - 35 35 
29.07.2017 12 40 52 
10.08.2017 19 32 51 
21.01.2018 10 - 10 

Totalt 753 459 1212 
 
Ved elektrofiske vil fangsten normalt avta for hver gang et område overfiskes, hvilket generelt var 
tilfellet også i dette prosjektet (tabell 2). Ved to anledninger ble elektrofisket avsluttet om kvelden og 
gjenopptatt neste morgen (15.–16. og 22.–23. juni 2017), og i begge tilfeller ble det fanget flere 
regnbueørret i første omgang om morgenen enn i siste omgang kvelden før. Ved siste utfisking (21. 
januar 2018) ble det kun fanget ti regnbueørret, og i siste omgang denne dagen var det ingen fangst. 

Tabell 2. Antall regnbueørret fanget ved elektrofiske, fordelt på dato og fiskeomgang. På ulike datoer 
ble det fisket to til fem omganger. 

Dato Fangst i omgang nr. 
1 2 3 4 5 

15.06.2017 137 89 43 50 26 
16.06.2017 88 39 - - - 
22.06.2017 111 48 37 16 - 
23.06.2017 25 3 - - - 
29.07.2017 9 3 - - - 
10.08.2017 13 5 1 - - 
21.01.2018 8 2 0 - - 
 
 
FISKENS STØRRELSE 

De 13 regnbueørretene som ble målt og veid ved første utfisking hadde en snittlengde på 117 mm 
(variasjonsbredde 106–130 mm, standardavvik 7 mm) og en snittvekt på 18 g (variasjonsbredde 14–24 
g, standardavvik 3 g). Den store majoriteten av de gjenfangede regnbueørretene var på størrelse med 
disse individene. Minste individ var 90 mm og 7 gram. 
 
Seks individer var betydelig større enn de øvrige regnbueørretene. Disse var 161 til 191 mm lange og 
veide 48 til 77 g. 
 
Ingen av de gjenfangede regnbueørretene var smoltifisert. 
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DISKUSJON 

GJENFANGST-EFFEKTIVITET 

Elektrofiske er en rekke ganger benyttet ved gjenfangst av rømt settefisk (e.g. Kambestad 2015, 
Kanstad-Hanssen 2016), men metoden egner seg best i små vassdrag. I Bondhuselva er elektrofiske 
utfordrende på grunn av høy vannfart og dype partier i strykene, og stort vanndyp i brohølen. I tillegg 
kan strømfeltet ikke opprettholdes for lenge av gangen, da dette kan medføre skader på eller død for 
vill ørret og laks (Bergquist mfl. 2014 og referanser nevnt der). Metoden har likevel vist seg effektiv i 
Bondhuselva; ved utfisking etter forrige rømming (oktober 2016) ble 49 % av gjenfangede 
regnbueørret (332 individer) fanget ved elektrofiske (Kambestad 2017). Etter rømmingen i juni 2017 
ble 62 % (753 individer) gjenfanget ved elektrofiske. Fangsten var i begge tilfeller avtagende for hver 
omgang, men økte enkelte ganger kraftig igjen dersom man ventet en natt mellom omganger. Dette 
skyldes sannsynligvis at man skremmer en del fisk ut fra land når man fisker, men også at 
gjenværende fisk sprer seg utover elvearealet for å finne ledig skjul når elektrofiskede områder er nær 
tomme for regnbueørret. 
 
Stangfiske har vist seg å være et viktig supplement til elektrofiske ved gjenfangst i Bondhuselva, både 
ved denne og den forrige rømmingen (Kambestad 2017), siden det ikke er mulig å elektrofiske i den 
dype brohølen. Rømlingene har i begge tilfeller samlet seg i store antall i brohølen, og det har derfor 
vært nødvendig å drive gjenfangst her i tillegg til i stryket nedenfor. Etter rømmingen i 2017 ble 38 % 
av gjenfangede individer tatt på stang, og på det meste var fangsteffektiviteten oppe i 100 fisk i timen 
på én stang, med neglisjerbar bifangst av villfisk. Effektiviteten sank imidlertid relativt raskt i takt 
med avtagende tetthet av regnbueørret i hølen, og mot slutten av dagen 10. august var omtrent 
annenhver fisk som ble fanget en vill laks- eller ørretunge. Dette kan unngås på lavere vannføring, 
fordi man da kan se angelen til enhver tid, og nappe den bort når en villfisk ser ut til å skulle bite på. 
Bifangst kan i hovedsak slippes uskadd tilbake i elven, men i tilfeller med stor andel bifangst bør det 
likevel vurderes å utsette stangfiske til forholdene er bedre, slik det ble gjort i dette 
utfiskingsprosjektet. 
 
HVOR MANGE UNNSLAPP GJENFANGST? 

Det er ikke kjent hvor mange regnbueørret som rømte fra settefiskanlegget ved Bondhuselva i juni 
2017. Utfisking resulterte i gjenfangst av 1212 individer, men blant disse var seks individer som var 
betydelig større enn resten, og det antas at disse stod igjen i elven etter rømmingen i oktober 2016. Det 
er ikke uventet at i alle fall en håndfull regnbueørret stod igjen i elven etter forrige rømming, da det 
ikke er realistisk å tømme denne elven fullstendig for såpass små fisk. 
 
I forbindelse med overvåking av rømt laks i diverse elver langs Hardangerfjorden, ble det utført 
drivtelling i Bondhuselva i august og oktober 2017. Det ble da estimert at det stod 100 til 200 
regnbueørret igjen fra brohølen til sjøen. Videre utfisking ble utsatt til januar grunnet vedvarende høy 
vannføring, og på siste utfiskingsrunde (21. januar 2018) ble det kun fanget ti regnbueørret. På dette 
tidspunktet stod ingen regnbueørret i stim i brohølen, og vi fant heller ingen videre oppover i elven. 
Det var gode forhold for elektrofiske, og det vurderes som sannsynlig at kun en håndfull individer kan 
ha blitt oversett ved dette elektrofisket. Skjebnen til de resterende individene som ble observert i 
august og oktober er uviss, men tre muligheter peker seg ut: 
 

1) De kan ha blitt spist av måker. Både vi og sportsfiskere observerte sommeren 2017 måker ta 
flere regnbueørret per dag (se figur 3), og det totale konsumet har trolig vært betydelig. 

2) De kan ha omkommet av andre årsaker, eksempelvis matmangel eller sykdom. 
3) De kan ha vandret ut i sjøen. 
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Figur 3. Regnbueørret med sår som høyst sannsynlig er forårsaket av nebbet til en måke. 

Et viktig poeng med gjenfangsten i Bondhuselva var å unngå at rømlingene gikk ut i sjøen som smolt, 
fordi de da kan returnere til diverse vassdrag for å gyte. I sitt naturlige utbredelsesområde (langs 
stillehavskysten i Nord-Amerika) vandrer regnbueørret-smolt ut i sjøen vår og forsommer (se for 
eksempel www.trrp.net/background/fish/, Negus 2011) og det er sannsynlig at det samme vil gjelde 
rømt regnbueørret i Norge. Det ble ikke registrert smoltifisering blant de gjenfangede individene, i 
motsetning til ved forrige rømming (Kambestad 2017), og dette taler mot at de siste 100-200 
regnbueørretene kan ha vandret ut av Bondhuselva som smolt mellom oktober 2017 og januar 2018. 
Det ble imidlertid observert ett ikke-smoltifisert individ på samme størrelse i Austrepollelva 22. august 
2017, og det er ingen andre sannsynlige rømmingskilder i nærheten. Dette viser at noen av de rømte 
regnbueørretene sannsynligvis vandret ut i sjøen, og at selv ikke-smoltifiserte individer kan vandre 
flere kilometer i brakkvannslaget innerst i fjordene. 
 

http://www.trrp.net/background/fish/


Rådgivende Biologer AS 10 Rapport 2609 

REFERANSER 

Bergquist, B., E. Degerman, E. Petersson, B. Sers, S. Stridsman & S. Winberg 2014. Standardiserat 
elfiske i vattendrag. En manual med praktiska råd. Aqua reports 2014:15. Sveriges 
lantbruksuniversitet, Drottningholm, 165 sider. 

Kambestad, M. 2015. Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg på Vestlandet i 2015. 
Rådgivende Biologer AS, notat, 5 sider, tilgjengelig fra www.fiskeridir.no. 

Kambestad, M. 2017. Utfisking av rømt regnbueørret i Bondhuselva 2016–2017. Rådgivende Biologer 
AS, rapport 2395, 11 sider. 

Kanstad-Hanssen, Ø. 2016. Forekomst av rømt settefisk i elver i nærheten av settefiskanlegg i 
Nordland og Troms våren 2016. Ferskvannsbiologen, rapport 2016-09, 10 sider. 

Negus, M.T. 2011. Determination of Smoltification Status in Juvenile Migratory Rainbow Trout and 
Chinook Salmon in Minnesota. North American Journal of Fisheries Management 23: 913-927. 

http://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Dokumenter/Rapporter/Notat-Forekomst-av-roemt-ungfisk-i-elver-naer-settefiskanlegg-paa-Vestlandet-i-2015

	Rådgivende Biologer AS
	Forord
	Sammendrag
	Innledning
	Metoder
	Utfisking
	Første utfisking (15.–16.06.2017)
	Andre utfisking (22.–23.06.2017)
	Tredje utfisking (13.07.2017)
	Fjerde utfisking (29.07.2017)
	Femte utfisking (10.08.2017)
	Sjette utfisking (21.01.2018)

	Fiskens størrelse

	Resultat
	Gjenfangst
	Fiskens størrelse

	Diskusjon
	Gjenfangst-effektivitet
	Hvor mange unnslapp gjenfangst?

	Referanser

