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FORORD 

På oppdrag fra Barlindbotn Settefisk AS gjennomførte Rådgivende Biologer AS prøvefiske i 

Jagedalsvatnet i Kinn kommune i september 2020. Formålet med undersøkelsen var å beskrive status 

for ørret- og røyebestandene i innsjøen og vurdere status for aktuelle gytebekker for ørretbestanden. 

 

Prøvefisket ble gjennomført av Christian Irgens og Sigmund Skår. Erling Brekke har utført analyser av 

dyreplankton og diettprøver fra fisk.  

 

Bergen, 3. mai 2021 
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SAMMENDRAG 

Irgens, C. & E. Brekke. 2021. Fiskeundersøkelser i Jagedalsvatnet i Kinn kommune 2020. Rådgivende 

Biologer AS, rapport 3390, 15 sider, 978-82-8308-850-2. 

 

Rådgivende Biologer AS gjennomførte prøvefiske i Jagedalsvatnet 17.-18. september 2020. Arbeidet 

ble gjennomført for å oppdatere status for ørret- og røyebestandene i innsjøen. Jagedalsvatnet har et 

overflateareal på 66 hektar og en strandlinje på i overkant av 8 km, og det er brådypt langs store deler 

av strandlinjen. 

 

Ved prøvefisket ble det fisket med 15 fleromfars bunngarn på fem stasjoner og 2 flytegarn på én stasjon. 

Siktedjupet var 4,0 meter og overflatetemperaturen var 12,8 °C. Det ble fanget totalt 10 ørret, 9 røyer 

og 1 ål. Ørreten i fangsten varierte i lengde mellom 14,1 og 31,1 cm, og røyen fra 10,6 til 21,7 cm. 

Ørreten var fordelt i aldersgruppene 2+ til 5+, røyen fra 2+ til 6+. Gjennomsnittlig alder ved 

kjønnsmodning var 3 år for både hann- og hunnindivider av røye, og hunnfisk av ørret, men kunne ikke 

fastslås hos hannørret.  

 

Minst to av de største ørretene hadde spist stingsild, og ellers besto mageinnholdet av overflateinsekter 

og plankton. I røyemagene ble det kun registrert dyreplankton. 

 

Ørretene som var 3 år eller eldre var moderat parasittert av måsemakk (Diphyllobothrium sp.). To røyer 

var også moderat parasittert av måsemakk.  

 

Det var relativt lave fangster i de tre bunngarnslenkene som alle stod på brådype lokaliteter i hoved-

bassenget, men som er å regne som nokså representative for innsjøens topografi. I tillegg stod to enkle 

bunngarn plassert på gruntområder. Det ble ikke fanget røye dypere enn 20 m, eller ørret dypere enn 30 

m. I flytegarnene ble det fanget 6 røyer og ingen ørret, mens i bunngarnene ble det tatt 3 røyer og alle 

10 ørretene.  

 

Det ble fanget flere modne og gyteklare ørret i Jagedalsvatnet, mens kjønnsmoden røye var ikke kommet 

like langt i modningsgrad. Det ble i tillegg observert ferske gytegroper og gyteklar ørret i den største 

gytebekken, som ligger sør i Sandvikbotnen, hvilket tyder på at gyteperioden for ørret var godt i gang 

på undersøkelsestidspunktet.  

 

Basert på resultatene fra prøvefisket ble det beregnet en bestand på ca. 600 røyer (9 pr. hektar) med alder 

2+ og eldre, og en årlig rekruttering av røye i underkant av 200 individer. Biomassen av 2+ og eldre 

røye ble beregnet til 37 kg (0,6 kg/ha). 

 

Av ørret med alder 2+ og eldre ble det beregnet en bestand på omtrent 1700 individer (25 per hektar), 

med samlet vekt på 220 kg (3,4 kg/hektar). Anslaget for årlig rekruttering av ørret med alder 2+ er på 

ca. 700. 

 

Totalt ble fire innløpsbekker til Jagedalsvatnet vurdert som gytebekker til ørretbestanden i vatnet. De to 

viktigste bekkene ble vurdert til å være den største (av flere bekker) som renner ut i Sandvikbotn 

naturreservat, på vestsiden av vatnet, og bekken som renner ut i Jagedalen på nordsiden av vatnet. Røyen 

gyter sannsynligvis på grusbunn i grunnere partier av innsjøen. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Jagedalsvatnet (innsjø nr. 28296, vannområde 085.32Z) ligger ved Eikefjorden i Kinn kommune, 18 

moh. Innsjøen er regulert 1,8 m for uttak av vann til smolt/settefiskproduksjon, med laveste regulerte 

vannstand på 16,2 moh. Innsjøen er 0,66 km² og har en strandlinje på 8,3 km (figur 1, atlas.nve.no). 

Største dyp i vannet er minst 50 m. Deler av strandlinja er brådyp, mens i vikene mot vest og øst er det 

relativt grunt. I Sandvikbotn i vest er det et langgrunt område som er del av Sandvikbotn naturreservat.  

 

 

Figur 1. Kart over Jagedalsvatnet i Kinn kommune, merket med nummererte bunngarnstasjoner (1-5), 

flytegarn, elektrofiskestasjoner (1-4) ved innløpsbekker med gytemuligheter for ørret og prøvestasjon 

for pelagisk dyreplankton. 

Jagedalsvatnet har naturlig tilsig fra et nedbørsfelt på 5,3 km2 som domineres av skog. Vannet har en 

rekke små innløpsbekker på både øst-, vest- og nordsiden. De fleste er i relativt bratt terreng, mens 

bekkene som anses å ha muligheter for gyting av ørret ble undersøkt ved elektrofiske (se figur 1). 

Jagedalsvatnet ligger i et relativt nedbørsintensivt område med årsmiddelnedbør for nedbørsfeltet til 

Jagedalsvatnet som er estimert til ca. 2300 mm i året (se nevina.nve.no). Vannet har sitt utløp ved 

Sagevik i sør. Det foreligger ikke resultater fra eventuelle tidligere prøvefiskeundersøkelser i 

Jagedalsvatnet. 

 

http://www.atlas.nve.no/
http://www.nevina.nve.no/
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

PRØVEFISKE 

Prøvefisket i Jagedalsvatnet ble utført 17.-18. september 2020. Det ble fisket med 15 bunngarn fordelt 

på to lenker à fem garn fra fjæresteinene og nedover til henholdsvis 53 og 47 meters dyp, én lenke med 

tre garn ned til 33 meters dyp og to enkeltstående garn ned til henholdsvis 6 og 12 meters dyp. I tillegg 

stod det ett flytegarn på 0 – 5 meters dyp og ett på 8-13 meters dyp (se kart i figur 1).  

 

Hvert bunngarn (30 x 1,5 m) har 12 seksjoner med ulik maskevidde (5,0 – 6,5 – 8,0 – 10,0 – 12,5 – 16,0 

– 19,5 – 24,0 – 29,0 – 35,0 – 43,0 – 55,0 mm). Hver seksjon er representert med 2,5 meter garnlengde 

og med et areal pr. maskevidde pr. garn på 3,75 m2, etter standard metode for prøvefiske med garn NS-

EN 14757:2015. Samlet areal er 45 m² pr. garn. Totalt garnareal på bunngarnene brukt ved prøvefisket 

var 675 m². Hvert flytegarn er 45 meter langt og 5 meter dypt og har 9 seksjoner med ulik maskevidde 

(8,0 – 10,0 – 12,5 – 16,0 – 19,5 – 24,0 – 29,0 – 35,0 – 43,0 mm). Hver seksjon er representert med fem 

meters lengde på garnet og et areal på 25 m². Samlet areal per garn er 225 m², og totalt areal på flytegarna 

var 450 m².  

 

All fisk som ble fanget under garnfisket ble lengdemålt til nærmeste mm fra snutespiss til ytterste 

halefinne når fisken ligger naturlig utstrukket. Vekten ble målt til nærmeste gram på elektronisk vekt. 

Kondisjonsfaktor (K) ble regnet ut etter formelen K = (vekt i gram) * 100 / (lengde i cm)3. Det ble tatt 

otolittprøver av alle individer for aldersbestemmelse. 

 

Fisken ble kjønnsbestemt og kjønnsmodningsgraden ble gradert på en skala fra 1-7 der fisk i stadium 1 

og 2 er umodne, 3-6 er ulike modningsstadier av kjønnsmoden fisk og stadium 7 angir at fisken er utgytt. 

Alder ved kjønnsmodning er definert som alderen da minst 50 % av fiskene er kjønnsmodne. Kjøttfarge 

ble klassifisert som hvit, lyserød og rød.  

 

Magefylling ble gradert på en skala fra 0-5 der 0 er tom mage og 5 er full. Det ble tatt samleprøve av 

mageinnhold fra et representativt utvalg av fisk, som videre ble fiksert på etanol. Byttedyr i 

mageprøvene ble bestemt til arter/grupper under lupe, og registrert som en prosentvis fordeling av 

mageinnhold.  

 

A) B) 

  
Figur 2. Fiskebiologiske undersøkelser i Jagedalsvatnet 17.-18. september 2020: A) Utsetting av 

flytegarn. B) Elektrofiske i gytebekk i Jagedalen. 

 

 

Ved mange års prøvefiske i Jølstravatnet og Kjøsnesfjorden i Sogn og Fjordane ble fangst av ørret pr. 

garnnatt på bunngarn og flytegarn sammenliknet med tetthet av fisk basert på næringsfisket (fasit). Det 
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ble da beregnet at ett fleromfars flytegarn fanget all ørret innen et areal på 1 hektar (10 000 m²) rundt 

garnet i det sjiktet garnet stod (Sægrov 2009). 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. fleromfars flytegarn (Knudsen og Sægrov 2002), altså i samsvar med resultatene fra Jølstravatnet og 

Kjøsnesfjorden. Tilsvarende undersøkelser ble i 2001 gjennomført i 5 innsjøer på Vestlandet. Også ved 

denne undersøkelsen ble det funnet en svært 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 på denne bakgrunn antatt at et flytegarn fanger all fisk som er innen et område på 

1 hektar rundt garnet i det sjiktet garnet står. Ved fiske i flere dybdesjikt blir vanligvis fangsten slått 

sammen og uttrykt som fangst pr. hektar overflate. 

 

Et bunngarn fanger fisken fra et langt mindre areal enn flytegarn, og dette tilsier at bentisk fisk flytter 

seg mindre når den beiter enn det pelagisk fisk gjør. Undersøkelser i Jølstravatnet og Kjøsnesfjorden 

tilsier at et fleromfars bunngarn fanger all fisk som holder seg innen en avstand på fem meter på hver 

side av garnet, dvs. innen et areal på 300 m² (Sægrov 2009). Det må også tas med at fisk mindre enn 12-

15 cm har lavere fangbarhet enn større fisk, og at en del ørret som er mindre enn ca. 15 cm fortsatt kan 

holde seg i omkringliggende bekker. Det er i andre undersøkelser funnet signifikante sammenhenger 

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

2012). 

 

Total mengde fisk (antall og biomasse) er beregnet som fangst pr. garnnatt ut ifra fangst av fisk i 

bunngarn ved strandsonen og fra pelagisk fangst i flytegarn. Beregningene er justert etter innsjøens 

overflateareal per fangstområde (strandsone og dypvannsområde/pelagisk område) og fangstrekkevidde 

for de to garntypene. 

 

 

ALDERSBESTEMMELSE 

Fisken ble aldersbestemt ved hjelp av mikroskopi av otolitter. 

 

 

EL-FISKE OG REKRUTTERING 

For å påvise naturlig rekruttering i vassdragene ble potensielle gytebekker fisket med el-fiskeapparat. 

Ved fangst av fisk ble denne artsbestemt, lengdemålt og satt ut igjen. 

 

 

DYREPLANKTON 

Det ble tatt ett vertikalt håvtrekk med planktonhåv ned til 30 meters dyp, der håven samlet på vei ned 

og opp. Planktonhåven hadde en diameter på 30 cm og maskevidde på 60 µm. Prøvene ble fiksert og 

konservert med etanol. Innholdet i prøvene ble artsbestemt og talt opp i tellesleide under binokular lupe. 

Det ble tatt delprøver dersom prøven inneholdt svært mange individer, og hele prøven ble skannet for 

arter med få individer. Arter som ikke sikkert kunne artsbestemmes under lupe ble preparert med 

melkesyre på objektglass og bestemt under mikroskop. Tettheten er beregnet og oppgitt som dyr/m² og 

dyr/m³. 

 

Oversikt over forsuringsfølsomme og forsuringstolerante krepsdyrarter finnes i vedlegg til Veileder 

02:2018 (Tabell V4.3.4). For vurdering av hjuldyr er Hobæk (1998) benyttet.  
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RESULTAT 

GARNFISKE 

Under prøvefisket i Jagedalsvatnet den 17.-18. september 2020 var siktedypet 4,0 meter og 

overflatetemperaturen var 12,8 °C. Det ble fanget totalt 10 ørret, alle i bunngarn, og 9 røye fordelt på 6 

individer i flytegarn og 3 i bunngarn (tabell 1). Fiskene varierte i lengde mellom 10,6 til 31,1 cm, med 

gjennomsnittslengder for ørret og røye på hhv. 22,1 cm (± 4,6) og 18,2 cm (± 3,8) (tabell 2 og tabell 

3). Vekten varierte fra 9 til 318 gram, og der snittvekten for ørret var på 133 gram (± 81) og 60 gram (± 

30) for røye. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor for ørret var 1,10 (± 0,07) og 0,87 (± 0,07) for røye. Det 

ble i tillegg fanget én ål på ca. 40 cm som ble sluppet levende ut igjen. 

Tabell 1. Antall ørret og røye som ble fanget på flytegarn og bunngarn ved prøvefiske i Jagedalsvatnet 

17.-18. september 2020. 

 Antall garn Ørret Røye Sum 

Flytegarn 

Bunngarn 

2 

15 

0 

10 

6 

3 

6 

13 

Totalt 17 10 9 19 

 

Alle de 10 ørretene og 9 røyene ble kjønnsbestemt. Hos ørret fordelte disse seg på 3 hanner og 7 hunner, 

hvorav 2 hanner og 6 hunner var kjønnsmodne. Hos røye var det 4 hanner og 5 hunner, der alle hannene 

og 4 av hunnene var kjønnsmodne.  

 

Ingen ørret eller røye hadde rød kjøttfarge. Seks av ørretene hadde lyserød kjøttfarge, disse var mellom 

21 og 31 cm. De resterende fire ørretene hadde hvit kjøttfarge, og alle disse var under 22 cm. To 

individer av røye hadde lyserød kjøttfarge, og disse var mellom 19 og 22 cm, og syv individer hadde 

hvit kjøttfarge, alle disse var under 21 cm. 

 

Det ble ikke fanget fisk i garn som stod dypere enn 30 m, men fangst i alle garn plassert grunnere. 

Gjennomsnittlig fangst pr. garnnatt var 2,0 ørret og 0,6 røye på de 5 bunngarna i sjiktet 0-30 m. I sjiktet 

30-40 m var snittfangsten 0,3 ørret og ingen røye pr. garnnatt (4 garn). På flytegarnet i sjiktet 0-5 meter 

var fangsten 4 røyer pr. garnnatt, og i sjiktet 8-13 meter var fangsten 2 røyer pr. garnnatt. Ingen ørreter 

ble fanget i flyteganene.  

 

 

 
Figur 3. Aldersfordeling av ørret og røye på fleromfars bunngarn og flytegarn i Jagedalsvatnet 17.-18. 

september 2020. Det var ikke fangst i bunngarna som stod dypere enn 40 meter. Merk at fangsten fra 

flytegarn er overrepresentert i forhold til fangsten fra bunngarn, grunnet innsjøens beskjedne størrelse. 

Dette justeres for ved beregninger av totalbestander. 
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Basert på fangstantall pr. garnnatt og gjennomsnittsvekt på 133 gram, ble det beregnet en bestand på 

1667 ørret med samlet vekt på 221 kg. Dette tilsvarer en tetthet på 25 ørret og 3,4 kg pr. hektar fordelt 

på hele overflatearealet av vatnet som er 66 hektar. Det var dominans av kjønnsmodne individer i 

fangsten fra 3-5 år, og dette kan indikere lav fangbarhet av yngre aldersgrupper, men aldersgruppene 2+ 

og 3+ var imidlertid også representert i elektorfiskeundersøkelsene i gytebekkene (se figur 6 og figur 

8). Ved garnfisket ble det fanget like mange (4) ørreter i aldersgruppene 3+ og 4+, der estimert antall 

individer for hver aldersgruppe er 700 individer. Dette kan gi en pekepinn på at årlig rekruttering til 

ørretbestanden i Jagedalsvatnet er på dette nivået (ved alder 3). 

 

For røye ble det i utgangspunktet beregnet en total bestand på 622 (9 per hektar), og med en snittvekt 

på 60 gram var samlet vekt 37 kg (0,6 kg/ha). Det ble fanget mellom 1 og 3 individer per aldergruppe 

av røye, fra alder 2 til 6 år (figur 3). Av disse var 2- til 4-årig røye representert i bunngarnfangsten, mens 

4- til 6-åringer var representert i fangsten fra flytegarn. Dette viser ulik fangbarhet mellom bentisk og 

pelagisk røye, og antyder at yngre røye holder seg ved bunnen, men også at de har lavere fangbarhet.  

 

Anslag av aldersklassene av røye viser at mellom alder 2+ og 4+ ligger antallet mellom 160 og 200 

individer, mens det for 5- og 6-åringer er på hhv. 60 og 40 individer. Tallene baseres på ulike fangstareal 

per garntype og hvor stor andel disse utgjør i innsjøens littoralsone og pelagiske areal. Ved å ta 

utgangspunkt i årsklassene fra 2+ til 4+, kan en derfor forvente årlig rekruttering av røye på i underkant 

av 200 individer. Det bør også legges til at grunnet generelt lave fangstantall hos både ørret og røye vil 

det være knyttet stor usikkerhet til overnevnte bestandsestimater.  

 

ALDER, KJØNNSMODNING OG LENGDEFORDELING 

Av de 10 ørretene i fangsten var aldersgruppene fra 2+ til 5+ representert (figur 4 og tabell 2). 

Gjennomsnittlig alder ved kjønnsmodning er den alderen da minst 50 % av fiskene er kjønnsmodne. For 

ørrethunnene var alle individer fra 3 år og oppover kjønnsmodne, mens den eneste fanga 2-åringen var 

en umoden hunn. Blant hannene var to (av tre) individer kjønnsmodne i alderen 3 og 5 år, mens den 

siste var en umoden 4-åring. Det begrensede materialet medfører at alder ved kjønnsmodning hos 

hannørret ikke kan fastslås sikkert. Ørretfangsten var fordelt på 3 hanner og 7 hunner. 

Kondisjonsfaktoren lå rundt 1,1 og avtok noe med alderen. 

 

Figur 4. Lengdefordeling (1-cm lengdegrupper) for 10 ørret (venstre) og 9 røye (høyre) som ble fanget 

på fleromfars bunn- og flytegarn i Jagedalsvatnet 17.-18. september i 2020. 

Det ble fanget i alt 9 røyer fordelt på aldersgruppene 2+ til 6+ (figur 4 og tabell 3). Av røyene var 8 (89 

%) kjønnsmodne, fordelt på 4 hanner og 4 hunner. Alder ved kjønnsmodning var 3 år både for hanner 

og hunner, men grunnet lave fangsttall er dette noe usikkert. Den yngste røyen var umoden og hadde 

kondisjonsfaktor på 0,76 mens kjønnsmoden røye i snitt hadde en kondisjon på 0,88. 
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Tabell 2. Ørret. Antall og gjennomsnitt av lengde, vekt og K-faktor med standard avvik (SD), og antall 

og prosent av kjønnsmodne for de ulike aldersgruppene av ørret som ble fanget under prøvefiske i 

Jagedalsvatnet 17.-18. september 2020. 

Alder 2+ 3+ 4+ 5+ Totalt 

Årsklasse 2017 2016 2015 2014  

Antall 1 4 4 1 10 

Lengde, mm ± SD  140 225 ± 29 215 ± 20 311 221 ± 46 

Vekt, gram ± SD  31 133 ± 56 112 ± 33 318 133 ± 77 

K-faktor ± SD 1,13 1,12 ± 0,08 1,09 ± 0,07 1,06 1,10 ± 0,07 

Hunner, totalt 1 3 2 0 7 

Hunner, umodne 1 0 0 - 1 

Hunner, modne 0 3 (100%) 2 (100%) - 6 (86%) 

Hanner, totalt 0 1 1 1 3 

Hanner, umodne - 0 1 0 1 

Hanner, modne - 1 (100%) 0 1 (100%) 2 (67%) 

Totalt, modne 0 4 (100%) 2 (67%) 2 (100%) 8 (80%) 

 

Tabell 3. Røye. Antall og gjennomsnitt av lengde, vekt og K-faktor med standard avvik (SD), og antall og 

prosent av kjønnsmodne for de ulike aldersgruppene av røye som ble fanget under prøvefiske i 

Jagedalsvatnet 17.-18. september 2020. 

Alder 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ Totalt 

Årsklasse 2017 2016 2015 2014 2013  

Antall 1 1 2 3 2 9 

Lengde, mm ± SD  106 134 199 ± 011 194 ± 21 211 ± 0 182 ± 38 

Vekt, gram ± SD  9 19 72 ± 6 67 ± 25 84 ± 9 60 ± 30 

K-faktor ± SD 0,76 0,79 0,92 ± 0,07 0,89 ± 0,04 0,89 ± 0,10 0,87 ± 0,07 

Hunner, totalt 0 1 0 2 1 4 

Hunner, umodne - 0 - 0 0 0 

Hunner, modne - 1 (100%) - 2 (100%) 1 (100%) 4 (100%) 

Hanner, totalt 1 0 2 1 1 5 

Hanner, umodne 1 - 0 0 0 1 

Hanner, modne 0 - 2 1 (100%) 1 (100%) 4 (80%) 

Totalt, modne 0 1 (100%) 2 (100%) 3 (100%) 2 (100%) 8 (89%) 

 

Plott av lengde ved alder viser at ørreten i Jagedalsvatnet vokser relativt bra fram til den er 3 år hvor 

veksten avtar rundt 20-25 cm (figur 5). Enkelte individer av ørret vil imidlertid kunne gå over til å spise 

mindre fisk slik at veksten kan fortsette. Dette er trolig tilfellet for den 5-åringe ørreten på 31 cm og 318 

gram. Diettprøver viste at 5-åringen, men også ørret på 4 år, hadde stingsild i magen. Disse vil 

sannsynligvis også kunne predatere på ungfisk av både ørret og røye. Hos røyen er veksten relativt bra 

fram til den er rundt 4 år deretter stagnerer veksten på rundt 20 cm og 80 gram (figur 5). 

 

 

 

Figur 5. Lengde ved alder basert på 

gjennomsnittlige lengder (med 

standardavvik) nær avsluttet vekstsesong 

i Jagedalsvatnet 17.-18. september 2020. 

Antall fisk fanget i hver aldersgruppe er 

markert med siffer over/under grafen. 
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ERNÆRING 

Tre av de største ørretene hadde spist stingsild, mens hos øvrige individer av ørret bestod mageinnholdet 

av overflateinsekt og frø. I røyemagene ble det kun registrert dyreplankton. I volum utgjorde stingsild 

50% av mageinnholdet, mens dyreplankton utgjorde 25%, overflateinnsekter 15% og frø 10%. 

 

PARASITTER 

8 av 10 ørreter, alle 3 år eller eldre, var til dels sterkt parasittert av måsemakk (Diphyllobothrium sp.) i 

buken. Røyen var i mindre grad infisert av parasitter, der 2 av 9 individer hadde måsemakk. 

 

 

UNDERSØKELSER AV GYTEBEKKER 

De viktigste bekkene for rekruttering av ørret til Jagedalsvatnet ligger i Sandvikbotn (stasjon 2 og 3) i 

vestenden av vannet, og i Jagedalen (stasjon 1) på nordsiden av vannet (se figur 1 for oversiktskart). I 

tillegg ble en mindre bekk i Timbrevika (stasjon 4) på sørøstsiden av vannet elektrofisket grundig, uten 

at det ble fanget ungfisk. Lengdefordeling av fangstene er presentert i figur 6. Det ble observert stingsild 

i alle bekkene. 

 

I bekken i Jagedalen (stasjon 1) ble det totalt fanget 29 ørretunger på 80 m2 overfiske. Bekken har lav 

gradient i nedre del med gode oppvandringsmuligheter, tilgjengelig gyteareal og gode oppvekstforhold 

for ungfisk (figur 7 A). Til tross for at bekken er relativt liten og smal, bør denne ansees for å være 

viktig for rekruttering til ørretbestanden i Jagedalsvatnet. Temperaturen i bekken ble målt til 9,9°C. 

 

Nordre bekk i Sandvikbotnen (stasjon 2) har en svært kort strekning som er tilgjengelig for ørret, med 

et areal på 17 m2, før bekken blir for bratt for videre oppvandring (figur 7 B). Arealet har tilgjengelig 

noen mindre gytegrusflekker, mens den øvrige substratsammensetning tilbyr godt med skjul. På dette 

arealet ble det fanget 14 ungfisk av ørret, og har dermed høyest ungfisktetthet av de undersøkte bekkene. 

Tross det begrensede arealet, regnes denne bekken som viktig for rekruttering til Jagedalsvatnet. 

Temperaturen i bekken ble målt til 10,2°C.  

 

Søndre bekk i Sandvikbotnen (stasjon 3) er den største og trolig viktigste gytebekken for rekruttering til 

ørretbestanden i Jagedalsvatnet (se figur 7 C). Bekken har lav gradient og byr på gode 

oppvandringsmuligheter, også videre oppover forbi det overfiskede arealet. Bekken har store og 

velegnede gyteområder med hensyn til substrattype og hydromorfologiske forhold. Totalt ble det fanget 

23 individer av ørret på 245 m2. Av disse var 20 individer ungfisk, mens 3 individer var over 19 cm. 

Gytegrus dominerer imidlertid substratet i nedre del av bekken, hvilket medfører lite skjul for ungfisk. 

Dette kan være medvirkende til den lave ungfisktettheten i bekken. Temperaturen ble målt til 10,4°C. 

 

I bekk ved Timbrevika (stasjon 4) ble det ikke fanget ørret, men det ble observert 1 stor ål, i tillegg til 

stingsild. Bekken har lav gradient, godt med skjul og for det meste uegnet substrat for gyting. 

Observasjon av enkelte ansamlinger av grus gjør at man ikke kan utelukke sporadisk gyting (figur 7 D). 

Temperaturen i bekken ble målt til 11,5°C. 
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Figur 6. Lengde ved alder basert på 

gjennomsnittlige lengder (med 

standardavvik) ved avsluttet 

vekstsesong i Jagedalsvatnet 17.-18. 

september 2020. Antall fisk fanget i 

hver aldersgruppe er markert med 

siffer over grafen. 

 

 

 

A) Bekk i Jagedalen (stasjon 1)  

 

B) Bekk nord i Sandvikbotnen (stasjon 2) 

 
C) Bekk sør i Sandvikbotnen (stasjon 3) 

 

D) Bekk i Timbrevika (stasjon 4) 

 

Figur 7. Foto av undersøkte innløpsbekker til Jagedalsvantent den 17. september 2020. A: Bekken i 

Jagedalen har et velegnet oppvekstområde, med lav gradient og moderat ungfisktetthet. B: Bekken nord 

i Sandvikbotnen har et kort strekk (17 m2) som er tilgjengelig for ørret. Dette området har tilgjengelige 

gytegrusflekker, tilbyr bra med skjul og hadde relativt høy tetthet av ørret. C: Søndre bekk i 

Sandvikbotnen er trolig den viktigste gytebekken for rekruttering til ørretbestanden i Jagedalsvatnet. 

Bekken har store og velegnede gyteområder, gode oppvandringsforhold, også videre forbi det 

overfiskede arealet. D: Det ble ikke fanget fisk i bekk ved Timbrevika, men forholdene i bekken tilsier at 

sporadisk gyting i bekken ikke kan utelukkes. 
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A)  B)  

  
 Figur 8. Bekk sør i Sandvikbotn, stasjon 1: A) En eldre ørret (30 cm) ble fanget under elektrofisket. B) 

Gytesubstrat med fersk gytegrop. 

 

 

Utløpsbekken fra Jagedalsvatnet ble ikke undersøkt nedenfor utløpsdemningen. 

 

 

FISKEBESTANDEN 

Det har ikke fremkommet informasjon om tidligere prøvefiske i Jagedalsvatnet ved litteratursøk, slik at 

en sammenlikning av resultater med eventuelle tidligere undersøkelser lar seg ikke gjøre. Det foreligger 

ikke kjente fangstdata for Jagedalsvatnet, men det forekommer garnfiske av grunneiere, men angivelig 

i liten skala.  

 

 

PELAGISK DYREPLANKTON 

I prøven av pelagisk dyreplankton ble det totalt registrert 6 arter av vannlopper og 2 arter av hoppekreps, 

mens det ble registrert 7 arter av hjuldyr (tabell 4).  

 

Blant vannloppene var det stor dominans av Daphnia galeata som er et ettertraktet byttedyr for ørret og 

røye (tabell 4). Av andre vannlopper var det lave forekomster av Bosmina longispina, Diaphanosoma 

brachyurum og Polyphemus pediculus. I tillegg var det en svært lav forekomst av Bythotrephes 

longimanus, som er et svært ettertraktet byttedyr for ørret og røye. 

 

Av hoppekreps var det moderat til lav tetthet av voksne individer av de to vanlige artene Eudiaptomus 

gracilis og Cyclops scutifer, mens det var relativt høy tetthet av yngre stadier av disse artene. Av hjuldyr 

var Conochilus sp. tallmessig dominerende, men det var også betydelige forekomster av Keratella 

hiemalis, Keratella cochlearis, Kellicottia longispina og Collotheca spp.  

 

Av de registrerte dyreplanktonartene er den tallrike D. galeata en svært forsuringsfølsom art, og 

indikerer derfor at vannkvaliteten er relativt god. Av de øvrige mindre tallrike artene er B. longimanus 

moderat forsuringsfølsom, mens D. brachyurum og E. gracilis er moderat forsuringstolerante (Veileder 

02:2018). Hjuldyrartene K. hiemalis og K. cochlearis hadde signifikant lavere forekomst i sure innsjøer 

enn i referanseinnsjøene i en studie fra Sogn og Fjordane (Hobæk 1998), og disse artene kan ut fra dette 

også regnes som noe forsuringsfølsomme.  

  



 

Rådgivende Biologer AS 13 Rapport 3390 

Tabell 4. Tetthet av pelagisk dyreplankton (antall dyr pr. m² og antall pr. m³) i sjiktet fra overflaten og 

ned til 30 meters dybde i Jagedalsvatnet 17. september 2020. 

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ 

Vannlopper Alonella nana 7 0 

 Bosmina longispina 679 23 

 Bythotrephes longimanus 7 0 

 Daphnia galeata 7809 260 

 Diaphanosoma brachyurum 340 11 

 Polyphemus pediculus 170 6 

Hoppekreps Cyclops scutifer 21 1 

 Eudiaptomus gracilis 509 17 

 calanoide nauplier 1 188 40 

 calanoide copepoditter 2 037 68 

 cyclopoide nauplier 8 149 272 

 cyclopoide copepoditter 3 650 122 

Hjuldyr (Rotatoria) Collotheca spp. 9 167 306 

 Conochilus sp. 46 855 1 562 

 Kellicottia longispina 14 260 475 

 Keratella cochlearis 16 297 543 

 Keratella hiemalis 23 428 781 

 Polyarthra major 5 093 170 

 Trichocerca tigris  1 019 34 

Totalt Totalt 140 686 4 690 
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DISKUSJON 

BESTANDSSTATUS I 2020 

Prøvefisket i 2020 viste at det er relativt lav tetthet av ørret og røye i Jagedalsvatnet. Eldre ørret var 

moderat parasittert, mens røyen var mindre infisert. Veksten til røyen stagnerte rundt 20 cm. Det ble 

beregnet en bestand på totalt 2500 fisk som var 2 år eller eldre i Jagedalsvatnet, med dominans av ørret 

på i underkant av 1700 individ og i overkant av 600 røyer. 2-årige individer ser ut til å være 

underrepresentert i fangstene, slik at samlet sett er dette trolig forsiktige estimat.  

 

GYTELOKALITETER 

Undersøkelsene med elektrofiske påviste flere gode gytebekker og oppvekstområder for ungfisk for 

ørretbestanden i Jagedalsvatnet. Observasjon av ferske gytegroper, sammen med fangst av kjønnsmoden 

ørret med rennende melke og rogn viser at gyteperioden for ørret hadde startet på 

undersøkelsestidspunktet. Det er sannsynlig at bekken sør i Sandvikbotnen (stasjon 3) har det viktigste 

gyteområdet for ørret i Jagedalsvatnet. Røyen gyter vanligvis langs strendene i innsjøer på Vestlandet.  

 

GYTEPERIODE 

Det ble fanget flere gyteklare ørret ved prøvefisket 17.-18. september og observert gytegroper, som viser 

at gytingen allerede var kommet i gang. For røyen var de kjønnsmodne individene i stadium 4, som viser 

at gyteperioden for røye i Jagedalsvatnet begynner noe senere på året. Til sammenlikning viste 

fiskeundersøkelser i Hovlandsdalsvatnet i Fjaler at gyteperioden for både ørret og røye der starter i 

månedsskiftet september-oktober (Sægrov mfl. 2020), mens i Vonavatnet i Naustdal starter 

gytesesongen for røyen allerede rundt 10. september (Sægrov 2014). Andre eksempler viser at røyen 

gyter betydelig seinere på året, som i Breimsvatnet der røyen gyter fra midten av oktober og utover i 

november (Sægrov 1997, Sægrov upublisert), og i Vangsvatnet og Granvinsvatnet i Voss herad der 

gytesesongen for røye starter rundt 20. november (Sægrov 2007 og Sægrov mfl. 2017), altså nær 2 

måneder senere enn i Vonavatnet. 

 

ØRRET KAN BEITE PÅ RØYE 

I innsjøer med populasjoner av ørret, røye og stingsild kan en del av ørretene bli fiskeetere, men starter 

gjerne med å beite på stingsild og går over på røye senere. Erfaringer fra utfiskingsprosjekter viser at 

det i noen tilfeller er mulig å oppnå en stabil tilstand med lavere tetthet av røye som har fin kvalitet uten 

omfattende vedlikeholdsfiske, f.eks. i Takvatnet (Amundsen mfl. 2015) og i Vangsvatnet (Sægrov 

2007). I overtette røyebestander blir den unge røyen i aktuell byttefiskstørrelse (5-15 cm) presset ned på 

dypere vann av dominant eldre røye (Langeland og L'Abée-Lund 1995 og Langeland mfl. 1995). En 

konsekvens av dette er at smårøyen unngår predasjon fra større ørret. Når tettheten av eldre røye og ørret 

blir redusert under utfisking, øker forekomsten av ung røye i litoralsonen. Det er litt uklart om ungrøyen 

trekker opp på grunnere område fra profundalen, eller om den har holdet seg litoralt hele tiden, men at 

aktiviteten har vært så lav at den ikke har blitt fanget på garn. Det kan også være en kombinasjon av 

begge forhold. Høyere aktivitet på smårøyen i litoralsona gjør at den blir eksponert for predasjon fra 

ørret (Persson mfl. 2007), men samtidig får bedre tilgang på mat slik at den raskere vokser seg ut av 

aktuell byttefiskstørrelse.  

 

Resultater fra Breimsvatnet (Sægrov 2002), Takvatnet (Persson mfl. 2007), Vangsvatnet (Sægrov 2007), 

Suldalsvatnet (Sægrov 2013) og Vonavatnet (Sægrov, upublisert) viser det samme mønsteret med større 

forekomst av smårøye i litoralsonen og økt predasjon fra ørret slik at storørretbestanden har økt etter 

utfisking av røye. 
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