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FORORD 

På oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland ble det gjennomført fiskeundersøkelser i Torjustjønna, 

Hardangervidda nasjonalpark, i Nore og Uvdal kommune, Buskerud, 17.-20. september 2018. 

Målsettingen var å undersøke fisketetthet og rekrutteringsforhold for aure i innsjøkomplekset og vurdere 

hvordan aurens beiting påvirker dykkendenes næringstilgang. Oppdraget innebærer også å utarbeide en 

plan for fiske/utfisking for om mulig å øke næringstilgangen for endene. 

 

Takk til Tormod Magnesen og Stein Byrkjeland for hjelp ved gjennomføring av undersøkelsene og 

spesielt stor takk til Ola Hov for all tilrettelegging og hjelp med frakt og bæring av utstyr, innlosjering, 

transport og handtering av båt i grunt og uoversiktlig farvann og for kontinuerlig hjelp underveis. Hans 

lokalkunnskap og hjelp var uvurderlig under til dels vanskelige værforhold og bidrog vesentlig til at 

undersøkelsene lot seg gjennomføre.  Fylkesmannen i Hordaland takkes for oppdraget. 

 

 

Bergen, 25. mars 2019 
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SAMMENDRAG 

Sægrov, H., 2019. Fiskeundersøkelser i Torjustjønna, Hardangervidda nasjonalpark, i 2018. 

Rådgivende Biologer AS, rapport 2839, 15 sider.  

 

I september 2018 ble det gjennomført fiskeundersøkelser i fire av Torjustjønna i Nore og Uvdal 

kommune. Målsettingen var å kartlegge bestandsstatus for aure i tjønna og om mulig vurdere om aurens 

beiting på store næringsdyr begrenser mattilgangen for flere arter av dykkender som hekker i området. 

 

Ved prøvefisket med fleromfars bunngarn ble det fanget aure i to av tjønna (C og A), mens det var 

tomme garn i to andre tjønn (D og E). Median fangst i litoralsonen (0-60 meter fra land) var 1,0 aure 

(0,28 kg) pr. garnnatt i tjønn C og 0,5 aure (0,16 kg) i tjønn A. Sammenlignet med fangst ved tilsvarende 

undersøkelser i andre innsjøer på Hardangervidda må fangsten og fisketettheten karakteriseres som lav. 

Basert på disse fangstene ble det beregnet litorale bestander på 1900 aure i tjønn C og 600 i tjønn A. 

Anslagene for antall er trolig for høye siden det var en relativt høy andel stor fisk med høy fangbarhet i 

Torjustjønna i 2018. Marflo dominerte fullstendig i fiskemagene. Skjoldkreps ble ikke funnet, men dette 

kan skyldes at fisket ble gjennomført relativt sent på sesongen (17.-20. september). 

 

Fire og fem år gammel aure dominerte i fangstene i begge tjønna der det ble fanget fisk, i tillegg ble det 

fanget en seksåring. Alder- og lengdefordeling var omtrent den samme i begge tjønna, men aurene i 

tjønn A var tyngre, hadde høyere kondisjonsfaktor og flere var røde i kjøttet sammenlignet med i tjønn 

C. Både fangst pr. garnnatt og fiskens kvalitet tilsier lavere fisketetthet i tjønn A enn i tjønn C.  

 

Det ble synfart og gjennomført elektrofiske på fire elvestrekninger mellom tjønna i området. På de fleste 

strekningene bestod elvebunnen av blokk og grov stein, elvene var også grunne. Der det fantes flekker 

med grus/småstein var elven så grunn at eventuell rogn som ble gytt de fleste år sannsynligvis ville 

tørke/fryse og stryke med. Nedstrøms tjønn C har elven som renner mot Langesjøen større nedbørfelt 

enn tjønna lenger oppe i systemet. Her ble det fanget 2 stk. 1+ aure og 3 større aure (trolig 4+) under 

elektrofiske på et område nedstrøms utløpet. Det er her meget begrenset med gytemuligheter på grunn 

av grovt bunnsubstrat, men vellykket gyting kan ikke utelukkes. I elva mellom tjønn C og tjønn A ble 

det fanget en stk. 2+ aure under elektrofisket, men denne kunne ha vandret opp fra utløpsbekken fra 

tjønn C og gjennom tjønnet, det ble også fanget en større fisk (trolig 4+) i elva. Det ble ikke fanget 

årsyngel (0+) noen steder. På de øvrige elvestrekingene ovenfor tjønn A der det ble elektrofisket ble det 

ikke fanget eller observert fisk. Det er sannsynlig at auren i Torjustjønna er rekruttert i elva mellom 

tjønn C og Langesjøen, men gyteområdet/ene er ikke lokalisert. Det kan imidlertid ikke utelukkes at 

aure kan vandre til Torjustjønna fra Bjornesfjorden i perioder med høy vannstand her under 

snøsmeltingen og når det er avløp også mot Torjustjønna. Samlet indikerer resultatene fra elektrofisket 

og garnfisket at det var svak eller ikke rekruttering av aure i 2015 og 2014.   

 

Det er beregnet en samlet produksjon på 300 kg aure i tjønn C og 100 kg i tjønn A i 2018, og at disse 

konsumerte 2100 kg bunndyr i tjønn C og 700 kg i tjønn A, disse tallene er beregnet for litoralsonen (0-

60 meter fra land). Veldig grove anslag indikerer at et svartandkull med foreldre og 6 unger trenger 80-

100 kg mat i løpet av sesongen, noe som tilsvarer matinntaket til 80 aurer som vokser i snitt 0,15 kg. 

Beregninger av produksjon av bunndyr (marflo og skjoldkreps) og for aurens matinntak fra Ø. 

Heimdalsvann (Lien 1978b) tilsier at aurebestanden må være meget fåtallig for auren ikke skal begrense 

endenes tilgang på mat og hekkesuksess. Det er også andre begrensinger enn mat for vellykket hekking, 

bl.a. utilsiktet bifangst ved garnfisket og mulig predasjon fra storlom.  

 

For å øke produksjonsgrunnlaget for ender i Torjustjønn-området, bør det fortsatt fiskes i årene som 

kommer. Fisket bør ikke foregå før ca. 10. september når mange ender har forlatt området, alternativt 

holde vakt der det står garn. Det forslås også at oter utprøves som metode for overvåking av 

bestandstetthet og oppvandring av ung fisk.  
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1. INNLEDNING 

1.1. Bakgrunn 

Gjennom lang tid har det blitt satt ut aure i innsjøer på Hardangervidda og fra utsettingslokalitetene har 

arten spredd seg videre i vassdragene med den konsekvens at det forekommer aure i de aller fleste større 

og mindre innsjøer i Hardangervidda nasjonalpark. På Hardangervidda hekker det flere arter dykkender 

som delvis spiser det samme som auren i innsjøene. Det er antatt at marflo og skjoldkreps er de viktigste 

elementene i en overlappende diett, men det er også sannsynlig at store insekter, f.eks. vannkalvlarver 

og vannkalv, fjørmygg- og vårfluelarver som blir spist av fisk også blir spist av ender. Dette er store 

næringsdyr som auren foretrekker og i innsjøer med tette aurebestander er disse næringsdyrene utsatt 

for nedbeiting og dermed reduseres/forsvinner også næringsgrunnlaget for dykkendene.  

 

I de store innsjøene sentralt på Hardangervidda er det aure av flott kvalitet, for eksempel i 

Bjornesfjorden, og her forgår det et omfattende næringsfiske med garn i august-september med et årlig 

uttak på 4-5 tonn, tilsvarende 1,5 kg pr. hektar (Tysse og Garnås 1990, L’Abée-Lund og Sægrov 1991, 

Barlaup mfl. 2008, Ola Hov, pers. medd.). Det omfattende fisket og begrensede rekrutteringsmuligheter 

gjør at det er relativt lav tetthet av aure i flere av de store innsjøene og dermed er det også gode tettheter 

av store næringsdyr som marflo og skjoldkreps. Dykkender som hekker ved disse innsjøene er utsatt for 

å bli fanget i garn under fisket.  

 

Innen Torjustjønnkomplekset hekker det flere arter dykkender (Stein Byrkjeland, pers. medd.). Selv om 

det forekommer aure i flere av tjønna har fisketettheten vært såpass lav at det også har vært mat til 

endene. I hvilken grad aurens beiting påvirker dykkendenes næringstilgang i innsjøer med middels til 

lav fisketetthet er usikker, for det foreligger ingen undersøkelser der utfallet av denne konkurransen har 

blitt kvantifisert. En kan likevel anta med stor sannsynlighet at tettheten av aure må være lav for at det 

skal forekomme tilstrekkelig med store næringsdyr (bla. marflo og skjoldkreps) til at endene skal kunne 

fø fram et ungekull. Endene har konstant høy kroppstemperatur og medfølgende høy metabolisme, og 

energiforbruket øker med avtakende lufttemperatur. Dette i motsetning til aure som bruker lite energi 

ved lave omgivelsestemperaturer og den trenger generelt lite energi til livsopphold, mye av matinntaket 

går med til vekst og evt. kjønnsprodukter for kjønnsmoden fisk. I vinterhalvåret med islagte tjønn er 

energiforbruket til auren lavt, de spiser lite eller ikke og lever på opplagsnæring fra forrige år. Endene 

trekker ned til kysten for overvintring og kommer tilbake til Hardangervidda og starter hekkingen så 

snart tilstrekkelig store deler av tjønnet er isfritt.    

 

For å fø fram et andekull med seks flyvedyktige unger til en individvekt på ca. 1 kg, og inkluderer 

energiforbruket til foreldrene, kan en grovt anslå at det går med 80 kg mat. En kan videre grovt anslå at 

en aure må spise 7 kg mat for å vokse 1 kg. Dette tilsier at andekullets matinntak på 80 kg vil kunne gi 

en produksjon på 11 kg aurekjøtt, eller at 70 aure kunne vokse ca. 0,15 kg, som er vanlig årlig tilvekst 

for større aure i dette området. For å skaffe mat til et ekstra andekull må dermed aurebestanden reduseres 

med 80 individ, hvis snittvekten er 0,5 kg blir dette 35 kg aure. Merk at dette er omtrentlige tall.   

 

Fra Torjustjønnområdet i Hardangervidda nasjonalpark foreligger det en lengre serie der antall hekkende 

ender og hekkesuksess av flere arter dykkender er blitt undersøkt (Stein Byrkjeland, pers. medd.). For å 

undersøke om det er mulig å bedre mulighetene for vellykket hekking av dykkender ved å redusere 

tettheten av aure har Fylkesmannen i Hordaland initiert en flerårig undersøkelse i området. Ett av tjønna 

vil fungere som referanseområde der det vil bli gjennomført næringsfiske, men fortrinnsvis sent på 

sesongen etter at ungene er voksne og de fleste endene har forlatt området.       

 

For å vurdere aurebestandenes tetthet, rekruttering og beitetrykk ble det gjennomført prøvefiske i fire 

av Torjustjønna i september 2018, og det ble elektrofisket på elvestrekninger for å kartlegge 

gytelokaliteter og oppvekstområder for ungfisk.   
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1.2. Områdebeskrivelse 

Torjustjønna (1220 -1222 moh). ligger mellom Langesjøen (1206 moh.) i nord og Bjornesfjorden (1223 

moh.) i sør (figur 1.2.1). Omkringliggende landskap er flatt og til dels myrlendt og drenerer mot 

vestenden av Langesjøen. Når det er høy vannstand i Bjornesfjorden, fortrinnsvis under isløsningen, kan 

Bjornesfjorden ha avløp i nordøst mot Torjustjønna og dermed videre til Langesjøen. 

 

 
Figur 1.2.1. Torjustjønna mellom Langesjøen og Bjornesfjorden. 

 

Det er mange tjønn i området som tilhører Torjustjønnkomplekset. Arealene på de største er oppsummert 

i tabell 1.2.1, der også Nottartjønn litt lenger sør er tatt med. Samlet areal for de 7 største tjønna er 269 

hektar (2,69 km²) med en samlet strandlinje på 35,8 km. På kart er det angitt at tjønn C og tjønn A ligger 

på samme høyde (1220 moh.), men i realiteten ligger A litt høyere og har avløp til C.  

 

Tabell 1.2.1. Totalt areal, lengde av strandlinjen, areal i området 0-60 meter, antall holmer og antall 

hekkende storlompar i Torjustjønna i 2018. *: Stein Byrkjeland, pers. medd.. Tjønn som ble prøvefisket 

er uthevet. 

 

Under prøvefisket ble det satt to stk. 30 meter lange garn i lenke på hver lokalitet og lenken rakk 60 

meter ut fra land. Undersøkelsene dekker dermed bare en 60 meter bred sone, men erfaringsmessig 

oppholder mesteparten av fisken seg nær land når den beiter nattestid og da den blir fanget i garna. For 

to av tjønna er arealet av en 60 meter bred sone større enn det totale arealet, og dette skyldes at total 

bredde er mindre enn 120 på lengre strekninger.  

  Areal, Strandlinje, Areal, ha Areal 0-60 m Antall  

Tjønn moh. ha meter 0-60 m % av tot. holmer Storlom* 

C, referanse 1220 76 9400 56,4 74 16 1 

A 1220 53 6000 36,0 68 10 1 

B  1221 31 4500 27,0 87 12  

E 1222 23 2800 16,8 73 3  

D  10 1850 11,1  1  

Tjønn sør for C 1221 23 4250 25,5  3  

Nottartjønne 1223 53 7050 42,3 81 7  

Sum, tjønn  269 358500 215,1  52 2 
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2. METODER 

 

2.1. Garnfiske og bestandsberekningar  

Prøvefisket ble gjennomført i fire tjønn 17.-20. september i 2018. Det ble fisket med fleromfars 

bunngarn (Nordisk standard, Appelberg mfl. 1995) i lenker à 2 garn fra fjøresteinene og 60 meter utover. 

Hvert bunngarn (30 x 1,5 m) har 12 maskevidder; 5-6,5-8-10-12,5-16-19,5-24-29-35-43-55 mm, og hver 

maskevidde er representert med 2,5 meter garnlengde og med et areal pr. maskevidde pr. garn på 3,75 

m2. Samlet areal pr. garn er 45 m².  

 

Garna var hovedsakelig fordelt på lenker à 2 garn i tjønn C og A, men i tjønn C stod det tre garn i den 

ene lenken. I tjønn D og tjønn E stod det seks enkeltgran fra strandlinjen og utover.   

 

 

 
Figur 2.1.1. Torjustjønna der lokaliteter for elvestrekninger der det ble elektrofisket er markert. Det ble 

gjennomført prøvefiske med garn i tjønn C, A, D og E. 

 

All fisk ble lengdemålt til nærmeste mm fra snutespissen til ytterst på halefinnen når fisken ligger 

naturlig utstrakt. Vekten ble målt til nærmeste gram. Kondisjonsfaktoren (K) er utregnet etter formelen 

K = (vekt i gram)*100/(lengde i cm)³. Kjønn og kjønnsmodning ble bestemt, og alder ved 

kjønnsmodning er definert som alderen når minst 50 % av fiskene er kjønnsmodne. Kjøttfargen er 

inndelt i kategoriene hvit, lyserød og rød. Det ble tatt otolitt- og skjellprøver for bestemmelse av alder 

og tilbakeregning av vekst. Magefylling ble notert på en skala fra 0 til 5, der 0 er tom mage og 5 er 

utspilt magesekk. Mageinnholdet ble grovbestemt i felt og det ble tatt samleprøver som senere ble 

analysert under lupe.  

 

Etter prøvefiske i mange år i Jølstravatnet og Kjøsnesfjorden i Sogn og Fjordane ble fangst av aure pr. 
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garnnatt på fleromfars bunngarn og flytegarn sammenlignet med tetthet av fisk basert på fangstene i det 

omfattende næringsfisket. Undersøkelsene indikerte at et fleromfars bunngarn fanger fisken som 

oppholder seg innen en avstand på fem meter på hver side av garnet, dvs. innen et areal på 300 m² 

(Sægrov 2000). Det må nevnes at fisk som er mindre enn 12-15 cm har lavere fangbarhet enn større fisk, 

og at en del eller all aure som er mindre enn ca. 15 cm fremdeles kan oppholde seg i gytebekken/elven. 

Det er i andre undersøkelser funnet signifikante sammenhenger mellom fangst pr. garnnatt på fleromfars 

bunngarn og tetthet registrert med ekkolodd (Emmrich mfl. 2012). 

 

2.2. Elektrofiske       

På noen aktuelle elvestrekninger (figur 2.1.1) ble det gjennomført elektrofiske. Grunnet meget lav 

tetthet ble det ikke gjennomført kvantitativt fiske som gir grunnlag for å beregne tetthet etter 

utfangstmetoden (Zippin 1958). De minste fiskene ble avlivet og videre prøvetatt og undersøkt på 

samme måte som garnfanget fisk (se ovenfor), mens større fisk ble satt levende tilbake i elva.     
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3. RESULTATER 

3.1. Garnfangst og bestand 

I tjønn C ble det fanget 15 aure og i tjønn A 8 aure, i tjønn D og tjønn E ble det ikke fanget fisk (tabell 

3.1.1). Det var større fangst på garna som stod nærmest land (0-30m) sammenlignet med de som stod i 

en avstand på 30 til 60 meter fra land; i C hhv. 2,3 vs. 1,3 og i A hhv. 0,8 og 0,5. Snittfangsten var 1,7 

±1,3 (standard avvik) i C og 0,7 ±0,9 i A, medianfangsteene var hhv. 1,0 i C og 0,5 i A. I vekt var 

medianfangsten var 0,28 kg pr. garnnatt i tjønn C og 0,16 kg pr. garnnatt i tjønn A. 

 

Tabell 3.1.1. Fangstinnsats, fangst totalt og fangst pr. garnnatt (± standard avvik) av aure i fire av 

Torjustjønna 17.-20. september 2018. Det er også beregnet total bestand av aure i antall og kg og tetthet 

i biomasse pr. ha og m² på området 0 til 60 meter fra strandlinjen. *: I tjønn C stod det også ett garn i 

sonen 60-90 meter og her ble det fanget en fisk. 

 

I både tjønn C og A stod halvparten av fangsten i en av lenkene og disse stod nær elveinnløp. Det er 

derfor sannsynlig at medianfangsten gir det beste uttrykket for tetthet av fisk og denne er derfor brukt 

til å beregne total bestand. Ut fra antagelsen om at et bunngarn fanger fisken innen et areal på 300 m² 

ble det beregnet et antall på 1900 aure i tjønn C og 600 i tjønn A i sonen fra strandlinjen og 60 meter 

utover. Sonen mellom 0 og 60 meter utgjorde hhv, 74 % og 68 % av totalt areal i de to tjønna (tabell 

1.2.1), og det antas at det var relativt få fisk på de resterende ca. 30 % av arealet. Den beregnede 

fiskebiomassen utgjorde 0,9 gram aure/m² i tjønn C og 0,5 gram/m² i tjønn A (tabell 3.1.1). Det var 1,8 

ganger høyere tetthet av aure i biomasse (gram/m²) av aure i tjønn C sammenlignet med i tjønn A. I 

perioden før prøvefisket var det blitt fisket opp 96 aure i tjønn C og 38 i tjønn A (Olav Hov, pers. medd.).  

  

3.2. Alder, fiskestørrelse, vekst og kjønnsmodning 

Fire og fem år gammel aure dominerte fangsten i begge tjønna, i A ble det også fanget en seksåring 

(tabell 3.2.1). 4- og 5-åringene ble gytt som egg høstene 2013 og 2012 og kom opp fra gytegropene som 

yngel vårene 2014 og 2013. Innen hver aldergruppe var aurene litt lengre i tjønn A sammenlignet med 

de i tjønn C, men både vekt og kondisjonsfaktor var høyere blant aurene i tjønn A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2.1. Vektfordeling (25 gram intervall) for 

aure fanget under prøvefiske med fleromfars 

bunngarn i tjønn C og A 17.-19. september i 2018. 

 

 Antall garn Fangst Fangst/garnnatt Antall fisk Snittvekt, Totalt   

Tjønn 0-30 m 30-60 m tot 0-30 m 30-60 m tot pr./ha kg kg Kg/ha g/m² 

C 4 5* 15* 2,25±1,50 1,25±1,26 1900 34 0,276 524 9,3 0,9 

A 6 6 8 0,83±1,17 0,50±0,55 600 17 0,325 195 5,4 0,5 

D 6 - 0 - -       

E 6 - 0 - -       
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Den minste fisken ble fanget i tjønn C og var en 5 år gammel umoden hunn på 25,5 cm og 157 gram. 

Den største ble fanget i tjønn A og var en 4 år gammel umoden hunn på 36,2 cm og 521 gram. De 15 

aurene som ble fanget i tjønn C varierte i vekt fra 157 til 493 gram, snittvekten var 276 gram. I tjønn A 

varierte vekten mellom 217 og 521 gram, snittet var 325 gram (figur 3.2.1). Det var ubetydelig forskjell 

i vekt for 4- og 5 åringene i begge tjønna, og dette kan indikere at en del av de største 5-åringene hadde 

blitt oppfisket under fisket tidligere på høsten.  

 

Aurene hadde vokst relativt raskt og jevnt (figur 3.2.2). Etter første vekstsesong (som 0+) var de 4,5 

cm, deretter vokste de ca. 5 cm i snitt de neste to årene og litt raskere den 4. og 5. vekstsesongen. Aurene 

som ble fanget i tjønn C hadde jevnt over vokst litt bedre enn de i Torjus A, men forskjellene er små og 

kan skyldes tilfeldigheter siden materialet er såpass lite. De største aurene på 0,5 kg som ble fanget, en 

i tjønn C og en i tjønn A var 4+, og hadde vokst meget raskt med en gjennomsnittlig årlig tilvekst på 7,2 

cm de fem første vekstsesongene. Det var ingen tegn til vekststagnasjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2.2. Tilbakeregnet vekst for aure som ble 

fanget under prøvefiske i tjønn C og tjønn A 17.-

19. september 2018. Den stiplede linjen 

representerer 5 cm tilvekst pr. år.  

 

 

Gjennomsnittslengden var den samme for auren i tjønn C som den i tjønn A, men aurene i tjønn A hadde 

høyere kondisjonsfaktor (tabell 3.2.1). 

              

Tabell 3.2.1. Antall, snittlengde, snittvekt og snitt K-faktor med standardavvik (SD), og antall og prosent 

kjønnsmodne for de ulike aldersgruppene av aure som ble fanget under prøvefiske i tjønn C og tjønn A fra 

17. til 19. september 2018. 

 

I tjønn C ble det fanget 4 kjønnsmodne hanner, alle var gyteklare, og en kjønnsmoden hunn (tabell 

3.2.1). I tjønn A ble det fanget 2 kjønnsmodne hunner, men ingen kjønnsmodne hanner. Hunnenes 

gonader var i stadium 4, som tilsier at de ikke var helt klar til å gyte. I de to tjønna ble det samlet fanget 

11 hunner og 12 hanner. Alder ved kjønnsmodning for auren i Torjustjønna (når 50 % av individene er 

 C A  C A  C A 

Alder 4+ 4+  5+ 5+  6+ 6+ 

Årsklasse 2014 2014  2013 2013  2012 2012 

Antall 11 3  4 4  0 1 

Lengde, mm ± SD  297 ± 31 309 ± 46  289 ± 36 290 ± 22   315 ± - 

Vekt, gram ± SD  284 ± 94 347 ± 151  254 ± 96 292 ± 68   389 ± - 

K-faktor ± SD 1,06 ± 0,05 1,13 ± 0,06  1,02 ± 0,05 1,18 ± 0,05   1,25 ± - 

Hunner, totalt 4 1  3 3   - 

Hunner, umodne 4 1  2 1    

Hunner, modne - -  1 2    

Hanner, totalt 7 2  1 1   1 

Hanner, umodne 3 2  1 1   1 

Hanner, modne 4 -  - -   - 

Totalt, modne 4 -  1 2   - 
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modne) er usikker på grunn av lavt antall fisk Det ble totalt fanget 3 kjønnsmodne hunner, alle var 5 år 

og lengden varierte mellom 26,8 og 32,8 cm, snittet var 29,4 cm. I denne aldersgruppen ble det fanget 

3 umodne hunner, snittlengden var 29,5 cm og varierte mellom 25,5 og 32,0 cm. Det ble ikke fanget 

kjønnsmodne hunner i aldersgruppen 4 år. Av kjønnsmodne hanner ble det fanget 4 og alle var fire år, 

lengden varierte mellom 26,5 og 27,8cm, snittlengden var 27,1 cm. Av fireårige hanner var det 6 

umodne, og ingen av de 2 hannene som var fem år var modne. Samlet antyder disse resultatene at alder 

ved kjønnsmodning er 5-6 år for både hunner og hanner i disse tjønna.  

 

3.3. Mageinnhold og kjøttfarge 

I tjønn C hadde 3 av 15 fisker (20 %) tomme mager, i tjønn A hadde alle 8 fiskene mageinnhold. 

Gjennomsnittlig magefylling blant dem med mat i magen var 2,8 i tjønn C og 3,0 i tjønn A. Marflo 

dominerte i mageinnholdet. I tjønn C var det marflo i 9 av 10 undersøkte mager (90 %), i den siste 

magen var det mest av den store vannloppen Bythotrephes longimanus (langhalerovkreps). I tjønn A var 

det marflo i 5 av 8 undersøkte mager (63 %), blant de resterende var det fjørmygglarver i to mager og 

vannkalvlarver og voksne vannkalver i en.  

 

I tjønn C var to av aurene hvite i kjøttet og en var rød, de resterende (80 %) hadde lys rød kjøttfarge. I 

tjønn A var en hvit i kjøttet, 3 var lys røde og 4 (50 %) var røde i kjøttet.  

 

3.4. Elektrofiske i elvene 

I innløpselven til tjønn E ble en strekning på 300 meter (ca. 450 m²) elektrofisket en gang. Det ble ikke 

fanget fisk, det ble heller ikke fanget fisk på garn i tjønn E.    

 

I hovedinnløpselva til tjønn A (fra tjønn B) ble et område på 200 m² elektrofisket. Det ble ikke fanget 

fisk. Elva er grunn og brei og bunnen består av blokk og stein. 

 

I innløpselva til tjønn C fra tjønn A ble et det fisket på et 600 m² stort område. Det ble fanget 1 aure på 

13,3 cm (alder 2+) som ble tatt med og en større aure (25 cm) som ble satt levende tilbake i elven. 

 

I utløpselva fra tjønn C ble det fisket ca. 200 m² fra utløpet og nedover. Det ble fanget 5 aure, 2 av disse 

var små (1+) på hhv. 9,3 og 10,0 cm. I tillegg ble det fanget 3 større aure med lengde mellom 25 og 30 

cm som ble satt levende tilbake i elva.  

 

Det ble totalt fanget to 1+ og en 2+, men ingen årsyngel i bekkene. Bekkene og elvene i området ovenfor 

tjønn C renner relativt vidt og de er grunne. Bunnsubstratet består av blokker og stein, med flekkvise 

forekomster av grus. Selv om det forekommer flekker med substrat der aure kan gyte ligger disse såpass 

grunt at eventuelle egg som er gytt vil tørke ut og/eller fryse i løpet av vinteren når vannføringen er lav. 

Unntaket fra dette mønsteret er bekken som renner inn i tjønn E fra øst. På en lang strekning renner 

denne relativt flatt gjennom en myr. Bekken er stort sett under en meter bred, og med dybder på opptil 

1 meter på undersøkelsestidspunktet. Bunnsubstratet består av fin sand, stein og blokker i kantene, og 

det var lite eller ikke egnet gytesubstrat. Enkelte steder der det var litt fall rant bekken bredere og 

grunnere og der kunne det være mulig å gyte, men på disse stedene ville egg tørke/fryse. Det ble 

elektrofisket over en lang strekning uten at det ble fanget eller observert fisk, det ble heller ikke fanget 

fisk i tjønn E.  

 

Samlet tilsier resultatene fra elektrofisket at auren i Torjustjønna blir rekruttert fra et eller flere områder 

i elva mellom tjønn C og Langesjøen. Det kan likevel ikke utelukkes at det at det vandrer aure inn fra 

Bjørnesfjorden i perioder under snøsmeltingen når Bjornesfjorden har avløp mot Torjustjønna og videre 

mot Langesjøen.     
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4. DISKUSJON 

4.1. Fangst, totalbestand og rekruttering   

Under prøvefisket i Torjustjønna i 2018 var median fangst 1,0 aure (0,28 kg) pr. garnnatt i litoralsonen 

(0-60 meter) i tjønn C, og 0,5 aure (0,16 kg) pr. garnnatt i tjønn A. Basert på disse fangstene ble det 

beregnet litorale bestander på 1900 aure i tjønn C og 600 i tjønn A. Disse anslagene for antall er trolig 

for høye siden fangbarheten på stor fisk er antatt å være større enn for liten fisk, og andelen stor fisk var 

større enn det som er vanlig i innsjøer med jevn rekruttering.  

 

Det var lave fangster i Torjustjønna i 2018 sammenlignet med fangsten i andre undersøkelser i innsjøer 

på Hardangervidda der det er brukt samme type garn. I fire innsjøer på samme høyde som Torjustjønna 

i nærheten av Møsvatn varierte fangstene mellom 5,0 og 10,0 aure pr. garnnatt (0,36 -0,72 kg) i 2016 

og 2017 (L’Abée-Lund og Sægrov 2017; 2018), og i Sandvatnet i Kvenna var gjennomsnittsfangsten 

15,2 aure (1,13 kg) pr. garnnatt over en fire-års periode (Rognerud og Quenild 2016). I Bjornesfjorden 

var gjennomsnittsfangsten på tre områder i innsjøen 2,0 (0,59 kg) og 2,7 (0,66 kg) aure pr. garnnatt i 

1999 og 2007 (Barlaup mfl. 2008). I Halnefjorden var fangsten 2,2 aure (0,35 kg) pr. garnnatt i 2007, 

men her ble det i tillegg fanget store mengder ørekyt (Lehmann mfl. 2008).  

 

De lave fangstene i Torjustjønna var påvirket av at det ikke ble fanget fisk i aldersgruppene 3+ og 2+. 

For den yngste aldergruppen (2+) kan dette delvis skyldes at en del fremdeles holdt seg i bekkene, men 

dette er trolig ikke forklaringen på at det ikke ble fanget 3+ aure fra 2015 årsklassen. I henhold til det 

generelle vekstmønsteret (figur 3.2.2) ville 3+ aure ha en gjennomsnittslengde på ca. 20 cm høsten 

2018. Ved denne størrelsen skulle en forvente at de hadde vandret fra gytebekkene og inn i tjønna og 

være fangbare på fleromfars garn, som fanger fisk ned til 5 cm’s lengde (Appelberg mfl. 1994). Når 3+ 

ikke ble fanget kan det tyde på meget svak eller ingen rekruttering i 2015. Det ble fanget både 2+ og 1+ 

aure under elektrofisket, men tettheten var meget lav. Det er mulig at gyteområdene ligger langt fra der 

det ble elektrofisket og i så fall kan den lave tettheten skyldes at de ennå bare i liten grad hadde spredd 

seg. En alternativ, og mer sannsynlig forklaring er at rekrutteringen har vært svak de siste 4 årene. Siden 

fangsten kun bestod av eldre fisk (4+ og eldre) i Torjustjønna forklarer dette også at biomassen (kg aure 

pr. garnnatt) ikke var like lav som antallet sammenlignet med fangstene i de andre innsjøene nevnt i 

forrige avsnitt. 

 

I løpet av august og september i 2018 fisket Ola Hov i flere tjønn i Torjustjønnområdet. Den totale 

fangstinnsatsen var 340 garnnetter (45 mm maskevidde) og samlet fangst var 462 aure med samlet vekt 

på 254 kg som gir en snittvekt på 0,55 kg (tabell 4.1.1). Fangst pr. garnnatt var i antall 1,3 aure og i vekt 

0,7 kg. Det var størst fangst pr. garnnatt i tjønn C både i antall og kg, mens fisken i tjønn A hadde den 

høyeste gjennomsnittsvekten med 0,789 kg. I tjønna nordom C bar fisken preg av høy alder og var 

relativt mager (Olav Hov, pers. medd.) 

 

Tabell 4.1.1. Fangstinnsats, fangst, gjennomsnittsvekt og fangst pr. garnnatt ved fiske med 45 mm 

bunngarn sent i august og i september 2018 i Torjustjønnområdet (Olav Hov, pers. medd.). 

  

Lokalitet C A Tjønn sør for C Tjønn nordom C Sum 

Antal garn 40 30 150 120 340 

Fangst, antal 96 38 174 154 462 

Fangst, kg 60,5 30 94,5 69 254 

Snittvekt, kg 0,630 0,789 0,543 0,448 0,550 

Fangst pr. garn, antal 2,4 1,3 1,2 1,3 1,4 

Fangst pr. garn, kg 1,51 1,00 0,63 0,58 0,75 
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4.2. Gyteområder og rekruttering 

Fangst på garn pr. fangstinnsats og fiskens kvalitet viste at det var betydelig høyere tetthet av aure i 

tjønn C enn i tjønn A. Det ble ikke påvist rekruttering i bekken mellom C og A, og bekken anses som 

uegnet for rekruttering på grunn av lite egnet substrat og sannsynlig tørrlegging av eventuelle gytegroper 

i lavvannsperioder om vinteren. Samlet tilsier resultatene fra undersøkelsene i september 2018 at det 

ikke skjer vellykket gyting av aure ovenfor utløpsbekken fra tjønn C og at alle aurene i C og ovenfor er 

rekruttert fra et eller flere gyteområder på strekningen mellom tjønn C og Langesjøen. Det kan ikke 

utelukkes at aure fra Torjustjønna og aure fra Langesjøen gyter på nærliggende områder, men kan likevel 

være genetisk ulike bestander, siden oppstrøms og nedstrøms vandring av fiskeunger vanligvis er en 

genetisk betinget adferd. På grunn av tilsiget fra nedbørfeltet til Nottartjønn og områdene rundt er det 

betydelig mer vann i utløpselven fra C enn på elvestrekningene ovenfor C. I dette området er 

vintervannføring en kritisk faktor for overlevelsen på aureegg, og aurene i de store innsjøene kommer i 

stor grad fra gyting i utløpselvene, som i Bjornesfjorden (Barlaup mfl. 2009). 

 

Det anses derfor sannsynlig at aurene i tjønn C og tjønn A tilhører samme bestand og gyter et sted 

mellom tjønn C og Langesjøen. 

 

 

4.2. Aurens diett 

Det ble utelukkende funnet store og næringsrike byttedyr i fiskemagene i Torjustjønna, i.e. marflo, 

fjørmygg, vannkalv og langhalerovkreps. Alle disse er flerårige og blir spist av aure hele året (Lien 

1978a). Dietten lignet på den til auren i Bjornesfjorden (L’Abée-Lund og Sægrov 1991, Barlaup mfl. 

2008), med et viktig unntak; skjoldkreps ble ikke funnet i fiskemagene i Torjustjønna. Dette viktige 

næringsdyret har en ettårig livssyklus, de klekker fra egg etter isgang og vokser meget raskt. I Øvre 

Heimdalsvatnet forkom de hyppigst i auremagene i august og tidlig i september (Lien 1978a). Siden 

klekketidspunktet er avhengig av isgangen kan den sesongmessige forekomsten variere mellom år, og 

temperaturutviklingen utover sommeren har også betydning (Lien 1978a). Eksempelvis var det i 

Bjornesfjorden høyere innslag av marflo sammenlignet med skjoldkreps i 2007 enn i 1999, prøvefisket 

ble gjennomført i august begge årene (Barlaup mfl. 2008). I 2018 gikk isen relativt tidlig på Torjustjønna 

og det var en varm sommer. Dette tilsier at skjoldkrepsen klekte tidlig og vokste raskt dette året, og 

trolig hadde de lagt egg og døde før prøvefisket ble gjennomført fra 17.-20. september. Det ble observert 

høy tetthet av skjoldkreps i strandsonen i tjønn A i slutten av juli og første del av august (Stein 

Byrkjeland, pers. medd.), noe som viser at arten forekommer og den utgjør trolig en viktig del av 

næringen til både aure og dykkender i den perioden den forekommer, dvs. fra sent i juli og i hele august 

i et normalår. Tilsvarende ble det registrert svært stor forekomst av skjoldkreps i tjønn A den 17 

spetember i 2016, en sesong som var uvanlig sein på Hardangervidda.  

 

4.3. Næringskonkurranse mellom aure og dykkender? 

 

Tette aurebestander kan beite ned de store næringsdyrene som er aktuelle som mat for ender, men det 

er ikke kjent hvor lavt beitetrykket må være for at det ikke skal påvirke næringstilgangen for endene. En 

måte å tilnærme seg dette på er å beregne hvor mye mat aurene i C og A spiste i 2018, og sammenligne 

dette med tall for næringsdyrproduksjon fra litteraturen, i.e. Øvre Heimdalsvatn (Lien 1978b) og videre 

hvor mye mat et andekull trenger for en vellykket hekking (Lien 1978a; c). 

 

Fiskeproduksjon 

Utfra tilbakeregnet lengde og vekst ble det beregnet at hver fisk la på seg 0,128 kg i tjønn C og 0,157 

kg i tjønn A i 2018. Med et anslag på 1900 fisk i tjønn C, økte fiskebiomassen med 243 kg i 2018, 

medregnet tilvekst for de fiskene som Ola Hov fisket opp blir anslaget en samlet økning på ca. 300 kg. 

Tilsvarende ble det for tjønn A beregnet en økning i fiskebiomasse på 94 kg for de 600 aurene som var 

til stede før prøvefisket og med de som Ola Hov hadde fisket opp var samlet økning ca. 100 kg i 2018.  
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Fordelt på arealet mellom 0 og 60 meter var fiskeproduksjonen 0,5 gram/m² i C og 0,3 gram/m² i A. I 

Øvre Heimdalsvatnet ble det beregnet en fiskeproduksjon på 1,0 og 0,4 gram/m² i hhv. 1969 og 1970 

fordelt på hele innsjøarealet (Lien 1978b). Hvis en fordeler tilveksten i tjønn C og A på hele innsjøarealet 

var produksjonen 0,4 gram/m² i C og 0,2 gram/m² i A. Fiskeproduksjonen i både tjønn C og A var 

dermed lavere enn det som ble beregnet for Ø. Heimdalsvatnet, men dette er også forventet fordi 

fisketettheten var høyere i Ø. Heimdalsvatnet og fisken var mindre i størrelse. Sammenligningen 

indikerer at beregningene av fisketetthet i tjønn C og tjønn A er realistisk. 

 

Matinntak 

Hvis en antar at en fisk må innta 7 kg mat for å vokse 1 kg, spiste aurene 2100 kg mat i tjønn C i 2018 

og 700 kg i tjønn A. Fordelt på arealet mellom 0 og 60 meter var matinntaket 3,7 gram/m² i tjønn C og 

1,9 gram/m² i tjønn A, tilsvarende 2,7 gram/m² i tjønn C og 1,3 gram/m² i tjønn A fordelt på hele 

innsjøarealet. I Øvre Heimdalsvatnet ble det for perioden 1969 til 1992 beregnet et gjennomsnittlig årlig 

energiinntak hos fisk på 1867 mg/m² i tørrvekt (Lien 1978a). Omregnet til våtvekt blir dette ca. 7,5 

gram/m² fordelt på hele innsjøarealet, og det ble konsumert mest marflo med 2,0 gram/m². Det beregnete 

matkonsumet for auren i tjønn C og tjønn A var dermed lavere enn snittet som ble beregnet for auren i 

Øvre Heimdalsvatnet, noe en også kan forvente siden fisketettheten var lavere i tjønn C og spesielt i 

tjønn A. Også i dette tilfellet synes beregningene å ligge i nærheten av det en kan forvente sammenlignet 

med de meget grundige undersøkelsene i øvre Heidalsvatn. 

 

Produksjon og konsum av næringsdyr 

I øvre Heimdalsvatnet ble det beregnet at auren konsumerte 70 % av den årlige næringsdyrproduksjonen, 

og at aurens inntak av marflo tilsvarte den årlige produksjonen av dette næringsdyret, dvs. 2,0 gram/m² 

(Lien 1978b). Viss en antar samme produksjon av marflo i Torjustjønna som i Øvre Heimdalsvatnet 

betyr det at auren trolig spiser en betydelig andel av den totale produksjonen av marflo i tjønn C, men 

en lavere andel i tjønn A, i hvert fall hvis marflo dominerer dietten på samme måte som i september da 

det ble prøvefisket. Dette er likevel ikke sannsynlig, trolig spiste auren mye skjoldkreps i august, og 

trolig en del insektlarver og langhalerovkreps. En kan dermed grovt anslå at auren spiser over halvparten 

av den tilgjengelige forekomsten av marflo og skjoldkreps i tjønn C og en lavere andel i tjønn A. Hvis 

det er store forekomster av disse næringsdyrene, vil de mest sannsynlig dominere aurens diett. Dette 

tilsier at selv ved lav tetthet av aure vil aurens beiting påvirke næringstilgangen for endene, men hvor 

lav tetthet er usikkert. Det understrekes at dette refererer til situasjonen i 2018. I et «normalår» antas det 

å være tettere med fisk i desse tjønna enn i 2018, med tilhørende økt betydning av aurens beiting. 

 

Hvis en tar utgangspunkt i et andekull med seks flyvedyktige unger og antar disse vokser 1 kg blir samlet 

produksjon 6 kg pluss energikostnader for de voksne som tilsvarer 1 kg kroppsvekt pr. forelder i snitt, 

totalt 8 kg. Energikonverteringen settes til 1: 10, dvs. det trengs 80 kg mat for å produsere ett kull. Dette 

tilsvarer 0,11 gram/m² i tjønn C og 0,15 gram/m² i tjønn A. I tjønn C hekket det 12 par i 2018, og disse 

skulle da ha spist en matmengde tilsvarende 1,32 gram/m². Dette skulle da tilsvare 36 % av det aurene 

konsumerte (3,7 gram/m²). Beregningene tilsier at et andekull med seks unger spiser like mye som 80 

aurer som vokser 0,15 kg i snitt hvert år. Her er det brukt tall for gjennomsnittlig tilvekst for aurene i 

tjønn A i 2018, men merk at dette er grove og usikre beregninger. Det reelle forholdet mellom aurens 

og endenes beiting var noe mindre i 2018, for de 12 andeparene fikk bare fram 22 unger til flygedyktig 

alder, og ikke 6 unger i snitt. Avgangen skjedde underveis i ungeperioden (Stein Byrkjeland, pers. 

medd.).  
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5. TILRÅDINGER 

5.1. Bestandsutvikling og utfisking av aure   

Fødetilgangen for dykkendene er trolig mest kritisk i etableringsfasen og eggleggingsfasen i juni-juli, 

men tidspunktet varierer mellom år i forhold til snødekke og isgang. I den første perioden etter isgang 

er trolig marflo den viktigste næringen, senere på sommeren, fra sent i juli til tidlig i september, kommer 

skjoldkrepsen inn som et vesentlig tilskudd i ungeperioden.   

 

Videre utvikling i aurebestanden 

Av de 23 aurene som ble fanget på garn var 7 kjønnsmodne (30%), og andelen kjønnsmodne var omtrent 

den samme i begge tjønna (tabell 3.2.1). Det er sannsynlig at en del av de kjønnsmodne vil dø før neste 

sommer, og dette betyr at antall fisk vil reduseres siden det er meget svak rekruttering. Det er videre 

sannsynlig at mange av de gjenværende vil bli kjønnsmodne i løpet av 2019 og sammen med fiske dette 

året vil tettheten av aure bli enda lavere i 2020. Siden gyte- og oppvekstområdene ikke er tilstrekkelig 

kartlagt er det usikkerhet knyttet til rekrutteringen fom. 2016. De som ble født i 2016 vil ha en lengde 

på ca. 20 cm (80 gram) våren 2020, og det er først dette året at deres vektøkning vil innebære et større 

konsum av næringsdyr. Antallet i denne og de etterfølgende årsklassene er meget usikkert, men uansett 

vil aurens konsum av næringsdyr bli lavere i 2020 sammenlignet med i 2018 hvis det også blir fisket i 

2019, og dermed vil det bli mer mat til endene.  

 

5.2 Plan for utfisking 

I september 2018 ble det fanget aure i lengdeintervallet 27- 36 cm i tjønn A. Fisken vil vokse utover 

sommeren 2019 og ved videre utfisking bør dette hensyntas. Det forslås at det brukes like mange garn i 

hver av maskeviddene 29, 35 og 43 mm til videre utfisking, tilsvarende 22, 18 og 14 omfar. Strandlinjen 

i tjønn A er 6000 meter. Erfaring fra andre utfiskingsprosjekt tilsier at det bør gjennomføres et fiske 

tilsvarende en garnnatt pr. 20 meter strandlinje, totalt 300 garnnetter, og det er i denne sammenheng tatt 

hensyn til at stor fisk har større aktivitetsområde og høyere fangbarhet enn små fisk. Ved utfisking etter 

mindre fisk har innsatsen vært opptil 1 garn pr. fem meter strandlinje (egne resultat). Garnfisket gjøres 

mest rasjonelt og effektivt ved å sette alle garna med 20 meters mellomrom. Hvis en fisker med 30 garn 

vil det da stå garn med 20 meters mellomrom langs en 600 meter lang strandlinje. Neste natt kan en 

flytte hele settet 600 meter videre og fortsette slik inntil en har fisket rundt hele tjønnet. Med 30 garn pr. 

natt vil en da ha fisket rundt tjønn A i løpet av 10 døgn. Hvis en bruker færre garn trengs det flere netter 

til gjennomføringen. Hvis det blir fisket med garn i utfiskingsøyemed også i hekketiden til endene bør 

det holdes vakt der garna står, og slik hindre at de fanges i garna og i tilfelle få dem løs raskest mulig.  

 

Oterfiske bør også prøves da dette kan være relativt effektivt og kan brukes til å få et grovt inntrykk av 

bestandstettheten. Erfaring/fangst ved oterfiske i tjønn A kan videre brukes til å fange opp om det 

kommer til nye årsklasser som har en mindre størrelse enn de som blir fanget i garn med de foreslåtte 

maskeviddene. Erfaringsmessig kan en få et godt inntrykk av størrelsesfordelingen i en bestand for fisk 

over 15 cm ved oterfiske. Oter kan også benyttes for å få et inntrykk av om det er fisk i tjønn B der det 

ikke ble fisket i 2018. Oterfiske er en enkel metode som kan gjennomføres av en person og uten båt. En 

annen fordel er også at ender ikke vil bli fanget, men merk kan de kan bli forstyrret.  

 

I et lengre perspektiv (5-10 år) er bestandsutviklingen for auren usikker siden en ikke har tilstrekkelig 

kunnskap om hvor aurene gyter og hvilke faktorer som påvirker rekrutteringen. For å holde bestanden 

på et lavt nivå er det mulig at en ved å fiske med småmaskede garn (13 og 16 mm) i nærheten av 

utløpsosen i tjønn C kan fange aurene i en tidlig fase på vandring oppover i systemet, det er også da den 

lokale tettheten vil være på det høyeste, og det vil være enklest å få tatt ut mye fisk med liten innsats. 

Også her kan oterfiske være aktuelt for å kartlegge rekruttering.  
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