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FORORD 

På oppdrag fra Nordland Fylkeskommune gjennomførte Rådgivende Biologer AS prøvefiske i 

Olvikvatnet i Lurøy kommune i Nordland 8.-9. juni i 2021. Formålet med undersøkelsen var å beskrive 

status for ørret- og røyebestandene i innsjøen etter bygging av vegfylling over vatnet. Bunnen under 

vegfyllingen ble mudret og bestod av finkornede masser med høyt innhold av leire, og mudringsmassene 

ble deponert på østsiden av vatnet. Vegfyllingen ble bygget med sprengstein fra tunneldrift og 

dagsprengt fjell fra skjæringer. Anleggsarbeidene pågikk fra november 2016 og frem til desember 2019. 

I denne perioden var vatnet blakket noe som medførte dårlig sikt på grunn av opphvirvlet leire, og leiren 

sedimenterte over tid på bunnen, inkludert på gyteplasser for røye.  

 

Sprengstein kan inneholde spisse partikler som kan skade gjellene på fisk i noen situasjoner i rennende 

vann. Denne problemstillingen har også blitt nevnt som aktuell under utfyllingen i Olvikvatnet. I 

innsjøer med lav strømhastighet synker disse partiklene raskt der de blir tippet og det er derfor meget 

lav sannsynlighet for at fiskegjeller kan bli skadet ved fylling av sprengstein i innsjøer. 

Fiskeundersøkelsen ble dessuten gjennomført såpass lang tid etter at fyllingsarbeidet ble avsluttet at 

eventuelle skader uansett ikke ville kunne påvises siden gjelleskader restitueres raskt etter en slik 

eventuell påvirkning.        

 

Prøvefisket ble gjennomført av Bjart Are Hellen og Sigmund Skår. Erling Brekke har utført analyser av 

dyreplankton.  

 

Bergen, 4. september 2021 
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SAMMENDRAG 

Sægrov, H., B.A. Hellen, E. Brekke og S. Skår 2021. Fiskeundersøkelser i Olvikvatnet i Lurøy 

kommune i juni 2021. Rådgivende Biologer AS, rapport 3466, xx sider, ISBN 978-82-8308-853-

3. 

 

• Rådgivende Biologer AS gjennomførte prøvefiske i Olvikvatnet 8.-9. juni 2021. 

Undersøkelsene ble gjennomført for å oppdatere status for ørret- og røyebestandene i innsjøen 

og spesielt vurdere om rekrutteringen av røye ble påvirket i anleggsperioden fra november 2016 

til ut 2019 da det ble bygget vegfylling over vatnet og anlagt massedeponi fra oppmudring av 

leirholdige bunnsedimenter.  

• Det ble fisket med 12 fleromfars bunngarn på seks stasjoner inkludert en garnlenke ned mot de 

dypeste partiene. Det ble fanget totalt 15 ørret og 7 røye, tilsvarende hhv. 2,5 ørret og 1,2 røye 

pr. garnnatt i dybdeintervallet 0-10 meter, noe som tilsier relativt lav tetthet av fisk. 

• Aurene i fangsten var 3 - 4 år med flest 3-åringer (2018- årsklassen). De 7 røyene var 4 - 8 år, 

flest fireåringer fra 2017-årsklassen. Både auren og røyen var av fin kvalitet og størrelse, med 

normal kondisjon, fin kjøttfarge (rød og lys rød), lite parasittert og med en jevnt god årlig 

tilvekst på 6 - 7 cm de første tre leveårene. De fleste aurene kjønnsmodner som 3-åringer og alle 

røyene som var 4 år var kjønnsmodne. Fiskene hadde ingen tegn til belastninger knyttet til 

påvirkninger under anleggsarbeidet.  

• De fleste av fiskene som ble fanget var født i 2017 (røye) og 2018 (aure), dvs. etter at 

anleggsarbeidet hadde startet. Den lave forekomsten av eldre fisk kan skyldes at eldre fisk ble 

mer belastet og hadde høy dødelighet av forhold som skyldtes mudring- og fyllingsaktiviteten 

enn småfisken, men dette er meget usikkert siden vi ikke har informasjon om 

bestandssammensettingen og livshistorie fra perioden før 2016.  

• Auren gyter mest sannsynlig i innløpsbekker og i utløpet. Overlevelsen til egg i innløpsbekkene 

ble i liten grad eller ikke påvirket av anleggsarbeidet, men for egg i utløpet er overlevelsen mer 

usikkert.  

• Det er stedfestet to gyteplasser for røye i innsjøen; én i det vestre og én i det østre bassenget. 

Under prøvefisket ble det fanget røye som lå i gytegropene som egg vinteren 2017, men ikke 

senere enn det. Dette tilsier at rekrutteringen av røye sviktet vinteren 2018, og det var trolig liten 

eller ikke rekruttering i 2019, for 2020 og 2021 har en så langt ikke informasjon. Det er 

sannsynlig at sedimentering av finstoff på gyteplassene har redusert rekrutteringen av røye i 

anleggsperioden på grunn av redusert vanngjennomstrømming i gytegropene hvor 

gjennomstrømmingen også i en normal situasjon er meget svak. Hvis røyen kun gyter dypere 

enn bølgeslagsonen vil finstoffet kunne bli liggende på gyteplassene i årene fremover.  

• Rekrutteringen i perioden etter 2018 vil kunne avklares med en ny fiskeundersøkelse høsten 

2022 hvis en kombinerer garnfiske og fiske med elektrisk fiskeapparat i strandsonen.  

• Hvis undersøkelser høsten 2022 tilsier vedvarende rekrutteringssvikt for røyebestanden i 

Olvikvatnet bør en denne høsten fange gytende røye, stryke disse og sette ut yngelen i vatnet 

påfølgende vår/sommer. Dette bør fortsette til en har fått spylt bort finstoff fra gyteplassene slik 

at naturlig rekruttering kan sikre bestanden. Et alternativ er å tilføre gytegrus på gyteområdene.  

Utsatt fisk kan skilles fra villfisk ved sporing av foreldre-DNA fra stamfisk, og slik genetisk 

merking gjør det mulig å evaluere effekten av utsettingene i ettertid.   
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Olvikvatnet i Lurøy kommune, Nordland, ligger 65 moh., strandlinjen har en utstrekning på ca. 6 000 

m og overflatearealet er ca. 61 ha (0,61 km²), vatnet er nå ca. 30 meter dypt på det dypeste. Anadrom 

fisk kan ikke komme seg opp til vatnet fra sjøen, og av fisk er det ferskvannsresident ørret og røye. Den 

240 meter lange vegfyllingen på tvers av vatnet ble bygget i perioden fra 2016 til sent i 2019 og består 

av sprengstein fra tunnel- og vegbyggingen. Nær nordsiden av broen er det et 11 meter langt brospenn. 

Det vestre bassenget har et areal på 21 hektar og strandlinjen er 2 700 meter, arealet i det østre bassenget 

er 39 hektar og strandlinjen 3 300 meter (figur 1). Vi har fått opplyst at det er to gyteplasser for røye i 

vatnet; den ene i det østre bassenget ved garnstasjon 3, og ved garnstasjon 5 i det vestre (figur 1).   

 

 
Figur 1. Olvikvatnet med stasjoner for garnfiske og prøvetaking av siktedyp og prøver av pelagisk 

dyreplankton 8. - 9. juni i 2021.   

 

I forbindelse med utfyllingen ble det gjort mudringsarbeider som medførte oppvirvling av bunnsubstrat 

med høyt innhold av leire. Mudringsmassene ble deponert på det dypeste området i det østre bassenget, 

mellom Hagberget og Tverrbekken (figur 1). Anleggsarbeidet startet med mudring og deponering av 

masser den 23. november 2016, og denne delen av arbeidet var ferdig 3. juli i 2017. I september 2017 

startet fylling av sprengstein i bunnen av vegfyllingen og sent i august 2018 nådde utfyllingen til 

vannoverflaten (Lasse Chica Telstø, Nordland Fylkeskommune, pers. medd.).   

 

Vi har fått opplyst at vatnet har vært blakket av leire siden november 2016 og turbiditetsmålinger viser 

snittverdier på 7,7 FTU, som tilsier et gjennomsnittlig siktedyp på ca. 2 meter (Sægrov og Urdal 2007). 

Før arbeidet startet var turbiditeten 0,2 FTU, og siktedypet var sannsynligvis mer enn 10 meter. Da 

prøvefisket ble gjennomført den 8. juni i 2021 var sikten 3,1 meter i det vestre bassenget og 2,3 meter 

nær vegfyllingen i det østre, overflatetemperaturen var 15,3 °C.  
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

PRØVEFISKE 

Prøvefisket i Olvikvatnet ble utført 8.-9. juni 2021. Det ble fisket med 12 bunngarn fordelt på to lenker 

à fire garn fra fjæresteinene og nedover til rundt 25 meters dyp og 4 enkeltstående garn ned til mellom 

6 og 10 meters dyp (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 540 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 

otolitter og skjellprøver av alle individer for aldersbestemmelse, vekstberegninger og for arkivering av 

genetisk materiale. 

 

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 all fisk som hadde mageinnhold, som videre ble 

fiksert på etanol. Byttedyr i mageprøvene ble bestemt til arter/grupper under lupe, og registrert som en 

prosentvis fordeling av mageinnhold.  

 

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 som da 

utgjorde en fasit. Det ble da beregnet at et fleromfars flytegarn fanget all ørret innen et areal på 1 hektar 

(10 000 m²) rundt garnet i det sjiktet garnet stod (Sægrov 2000, 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). 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). Ved fiske i flere dybdesjikt blir 

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. Undersøkelsene fra Jølstravatnet og Kjøsnesfjorden 

tilsier at et fleromfars bunngarn fanger fisk større enn 10- 12 cm 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 per garnnatt ut ifra 

fangst av fisk i bunngarn ved strandsonen. Beregningene er justert etter innsjøens overflateareal per 

fangstområde (strandsone og dypvannsområde/pelagisk område) og fangstrekkevidde. 

 

Det ble tatt ett vertikalt håvtrekk med planktonhåv ned til 15 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. 

Tettheten er beregnet og oppgitt som dyr/m² og dyr/m³. 
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RESULTATER 

FANGST PÅ BUNNGARN 

Det var ble totalt fanget 22 fisk; 10 i det vestre og 12 i det østre bassenget, og fordelt på 15 aure og 7 

røye. Det ble fanget fisk i alle de seks garna som stod nærmest land i dybdeintervallet 0-10 meter, mens 

de 6 garna som stod fordelt i to lenker i dybdeintervallet fra 8 til 24 meter var tomme. Det var omtrent 

samme fangst pr. garnnatt med hhv. 3,3 og 4,0 fisk i gjennomsnitt i det vestre og det østre bassenget 

(tabell 1). Fangsten av aure var litt lavere i det østre bassenget sammenlignet med det vestre, mens 

fangsten av røye var klart lavest i det vestre bassenget der det det bare ble fanget en røye.  

Tabell. 1. Strandlinje (meter) og overflateareal (hektar) i de to bassengene i Olvikvatnet og samlet, og 

fangst av aure og røye på bunngarn og fangst pr. garnnatt under prøvefiske 8.-9. juni i 2021. For 

plassering av de enkelte garna se figur 1. Beregnet antall fisk i innsjøen totalt og pr. hektar er også vist. 

Vestre basseng,  

2700 m - 21,4 ha  

Østre basseng,  

3300 m - 39,3 ha 

 Hele vatnet 

6 000 m - 60,7 ha 

Garn nr Aure Røye Sum  Garn nr Aure Røye Sum  Aure Røye Sum 

6 4 0 4  1 1 4 5     

5 3 0 3  2 3 2 5     

4 2 1 3  3 2 0 2     

Sum 9 1 10   6 6 12  15 7 22 

Snitt/garnnatt 3,0 0,3 3,3   2,0 2,0 4,0  2,5 1,2 3,7 

Stand. avvik 1,0 0,6 0,6   1,0 2,0 1,7  1,1 1,6 1,2 

Antall tot. 810 90 900   660 660 1320  1470 750 2220 

Antall/ha 38 4 42   17 17 34  24 12 37 

 

Med utgangspunkt i en grov modell for beregning av antall fisk basert på fangst pr. garnnatt og 

utstrekning av strandlinjen (Sægrov 2000), ble bestanden av aure med alder 3 år og eldre og av røye 

med alder 4 år og eldre i de strandnære områdene i vatnet beregnet til 1470 aure og 750 røye, totalt 2220. 

Det var noe høyere tetthet fordelt på vannets overflate i det vestre bassenget (tabell 1). Samlet 

fiskebiomasse ble beregnet til 335 kg (5,5 kg/hektar) Det må her bemerkes at det ikke ble fisket med 

flytegarn slik at fisk som eventuelt oppholdt seg i den pelagiske sonen kommer i tillegg.      

 

  
Figur 2. Aure (venstre) og røye (høyre) fanget under prøvefiske i Olvikvatnet 8.-9. juni i 2021. Den 

største auren på bildet var 30,7 cm og 286 gram, røyen var 30,4 cm og 251 gram.  
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ALDER, KJØNNSMODNING OG STØRRELSE 

Blant de 15 aurene i fangsten var aldersgruppene fra 3+, 4+ og 5+ representert, og disse tilhørte hhv. 

årsklassene fra 2018, 2017 og 2016. Den yngste årsklassen var den mest tallrike og utgjorde over 

halvparten av aurefangsten (figur 3, tabell 2). Gjennomsnittlig lengde og vekt var 22,5 cm og 120 gram 

for aurene. Kondisjonsfaktoren var i gjennomsnitt 0,99 og avtok med økende alder. 

 

 
Figur 3. Lengdefordeling av aure (venstre) og røye (høyre) i ulike aldersgrupper som ble fanget på 

bunngarn i Olvikvatnet 8.- 9. juni i 2021.  

 

Det var en klar overvekt av hunner i aurefangsten med hhv. 12 hunner og 3 hanner (tabell 2). 

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

aure var 43 % av 3-årige hunner kjønnsmodne, mens alle eldre hunner var modne. Blant de tre 

aurehannene var ingen kjønnsmodne, men dette kan være litt vanskelig å avgjøre så tidlig i sesongen.   

Tabell 2. Aure. Antall og gjennomsnitt av lengde, vekt og kondisjonsfaktor (K-faktor) med standard 

avvik (SD), og antall og prosent av kjønnsmodne for de ulike aldersgruppene av ørret som ble fanget 

under prøvefiske i Olvikvatnet 8.-9. juni 2021. + betyr at de har vokst litt i 2021. 

Alder 3+ 4+ 5+ Totalt 

Årsklasse 2018 2017 2016  

Antall 9 4 2 15 

Lengde, cm ± SD  20,5 ± 1,6 23,9 ± 3,6 28,8 ± 2,8 22,5 ± 3,7 

Vekt, gram ± SD  88 ± 20 141 ± 66 226 ± 86 120 ± 64 

K-faktor ± SD 1,01 ± 0,13 0,99 ± 0,11 0,93 ± 0,09 0,99 ± 0,12 

Hunner, totalt 7 3 2 12 

Hunner, umodne 4 0 0 4 

Hunner, modne 3 (43 %) 3 (100%) 2 (100%) 8 (67 %) 

Hanner, totalt 2 1 0 3 

Hanner, umodne 2 1 0 3 

Hanner, modne 0 (0 %) 0 0 0 (0 %) 

Totalt, modne 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

 

 

Det ble fanget i alt 7 røye fordelt på aldersgruppene 4+, 5+ og 8+, hhv. tilhørende årsklassene 2017, 

2016 og 2013 (tabell 3). Den yngste årsklassen var mest tallrik og utgjorde over halvparten av fangsten. 

Gjennomsnittlig lengde og vekt for røya var 28,2 cm og 210 gram. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor 

var 0,93 og avtok med økende alder. 
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I røyefangsten var det 6 hunner, men bare en hann, alle var kjønnsmodne (figur 3, tabell  3).  

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 

Olvikvatnet 8.-9. juni 2021. + betyr at de har vokst litt i 2021. 

Alder 4+ 5+ 8+ Totalt 

Årsklasse 2017 2016 2013  

Antall 4 2 1 7 

Lengde, mm ± SD  27,0 ± 2,5 29,8 ± 0,8 299 ± - 28,2 ± 2,3 

Vekt, gram ± SD  191 ± 49 240 ± 16 230 ± - 210 ± 43 

K-faktor ± SD 0,96 ± 0,03 0,90 ± 0,02 0,86 ± - 0,93 ± 0,04 

Hunner, totalt 3 2 1 6 

Hunner, umodne 0 0 0 0 

Hunner, modne 3 (100%) 2 (100%) 1 (100%) 6 (100%) 

Hanner, totalt 1 0 0 1 

Hanner, umodne 0 0 0 0 

Hanner, modne 1 - - 1 (100%) 

Totalt, modne 1 (100%) 0 0 1 (100%) 

 

Tilbakeregnet lengde ved alder viser at aurene i Olvikvatnet hadde vokst jevnt og relativt raskt fram til 

de ble fem år, som var de eldste aurene vi fanget. Det var bare en svak tendens til redusert tilvekst for 

de eldste. Denne gode veksten har auren hatt i perioden både da anleggsarbeidet pågikk og i perioden 

etterpå, fra november 2016 til sent i 2020. Røyen hadde enda bedre tilvekst enn auren, eksemplifisert 

ved at 4+ røye hadde en snittlengde på 27,0 cm (tabell 3) og 4+ aure en snittlengde på 23,9 cm (tabell 

2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Vekstkurve ± standard avvik 

for aure fanget i Olvikvatnet 9. juni 

2021 basert på analyser av skjell og 

tilbakeregnet lengde.  

 

 

Både aurene og røyen hadde hatt en jevn årlig tilvekst på 6 - 7 cm de første tre leveårene, men blant 

røyene var det liten forskjell i lengde for de tre aldersgruppene som var representert i fangsten, og dette 

antyder redusert vekst når de nærmer seg en lengde på i underkant av 30 cm (tabell 2, tabell 3).  

 

Alle røyene hadde rød kjøttfarge. En ørret var rød i kjøttet, 5 var lyserøde og de resterende 9 var hvite i 

kjøttet, de siste var de minste fiskene som ble fanget.  

 

Mageinnholdet til auren var dominert av fjærmyggpupper og insekt tatt på overflaten, det var også 

innslag av vårfluelarver. Tre av røyene hadde spist dyreplankton.  
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PELAGISK DYREPLANKTON 

 

I prøven av pelagisk dyreplankton ble det totalt registrert 2 arter av vannlopper og 1 art av hoppekreps 

fordelt på tre stadier, mens det ble registrert 6 arter av hjuldyr (tabell 4).  

 

Av vannloppene var det samme tetthet av artene Bosmina longispina og Holopedium gibberum, begge 

blir spist av røye og aure. Røye er en mer typisk planktonspiser enn auren. Av hoppekreps var det lav 

tetthet av voksne individer av Cyclops scutifer, mens det var relativt høy tetthet av yngre stadier 

(copepoditter) av denne arten. Av hjuldyr var Kellicottia longispina tallmessig dominerende, men det 

var også betydelige forekomster av Keratella hiemalis og Polyarthra sp. (tabell 4). 

  

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

ned til 15 meters dybde i Olvikvatnet 8. juni 2021. 

Dyregruppe Art/gruppe Dyr/m² Dyr/m³ 

Vannlopper Bosmina longispina 12 393 826 

 Holopedium gibberum 11 120 741 

Hoppekreps Cyclops scutifer 99 7 

 cyclopoide nauplier 14 1 

 cyclopoide copepoditter 3 226 215 

Hjuldyr (Rotatoria) Asplanachna priodonta   > 3 000   > 250 

 Kellicottia longispina > 70 000 > 4 000 

 Keratella hiemalis > 10 000 > 500 

 Ploesoma hudsoni > 3 000   > 250 

 Polyarthra sp. > 10 000 > 500 

 Synchaeta sp.  > 3 000   > 250 
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DISKUSJON 

Fisken som ble fanget i Olvikvatnet i 2021 hadde fin kvalitet, god kondisjon og dominans av rød og 

lyserød kjøttfarge. De hadde vokst raskt, og mange av aurene var kjønnsmodne som 3-åringer. Det var 

bra størrelse på de største fiskene og ikke tegn til vekststagnasjon hos auren. Det var relativt lav tetthet 

av fisk i vatnet, men fiskebiomassen var bra. Det var omtrent dobbelt så høy fangst per garnnatt av aure 

som av røye. Vi kjenner ikke til hvor tett det var med fisk, kvaliteten på fisken eller det antallsvise 

forholdet mellom de to artene før anleggsarbeidet startet i november 2016.  

Det var vellykket rekruttering av ørret i 2016, 2017 og 2018, de to siste årene altså i perioden da 

anleggsarbeidet pågikk, og de fleste aurene som ble fanget under prøvefisket ble rekruttert disse årene. 

Blant røyene var de yngste 4 år, og rekruttert i 2017. Fravær av 3-åringer i røyefangsten indikerer at det 

var lite eller ingen rekruttering av røye i 2018. Hvis røye fra 2018- årsklassen var til stede under 

prøvefisket ville de vært 3-åringer og trolig vært rundt 20 cm lange, og dermed fangbare på garn. Røye 

som eventuelt ble født i 2019 kan ha hatt lav aktivitet slik at fangbarheten på garn var lav, men dette er 

likevel ikke veldig sannsynlig hvis de var til stede i bra antall og med lengde på 10-15 cm. De som 

eventuelt ble født i 2020 ville uansett hatt lav fangbarhet på grunn av liten størrelse og lav aktivitet. En 

av hunnrøyene (4 år og 253 mm) hadde gytt høsten 2020.   

Hvis ørreten rekrutterer i innløpsbekkene er det sannsynlig at rekrutteringen ble lite påvirket av 

anleggsarbeidet, men hvis de kun gyter i utløpselven kan rekrutteringen ha blitt påvirket. Røyen, som 

bare gyter i innsjøen, vil være mer utsatt for rekrutteringssvikt i anleggsfasen enn aure ved at leire 

sedimenterte på gyteplassene og medførte oksygenmangel for eggene som lå nedgravd i grusen. 

Oppvirvling av leire og etterfølgende sedimentering medførte akkumulering av leire på gyteplassene i 

hele anleggsperioden. Vi kjenner ikke til hvor dypt røyen gyter, men hvis den gyter dypere enn 

bølgeslagssonen kan dette medføre vedvarende rekrutteringssvikt eller redusert rekruttering for røyen i 

Olvikvatnet. I Kjøsnesfjorden i Vestland fylke gyter aure på 2-8 meters dyp på bølgeeksponerte 

lokaliteter. Eggoverlevelsen på disse gyteplassene er lavere enn det vi normalt finner i bekker og elver, 

sannsynligvis på grunn av lavere vanngjennomstrømming i bunnsubstratet som omgir eggene i innsjøen 

sammenlignet med strømmende vann i elver/bekker. Eksperimentelt ble det vist at aureegg som lå 

dypere enn 10 cm nedi bunnsubstratet i Kjøsnesfjorden hadde meget lav overlevelse. 

Gjennomsnittslengden på førstegangsgytende aurehunner var 28 cm (variasjon fra 24 – 30 cm) (Sægrov 

1990). Røyehunnene i Olvikvatnet har samme størrelse ved gyting som aurehunnene i Kjøsnesfjorden 

og begraver sannsynligvis eggene like dypt og på samme måte som en aurehunn ville gjort på samme 

sted. Det er derfor sannysnlig at bare mindre avsetninger av leire/mudder på gyteplassene i Olvikvatnet 

kan ha hatt en negativ effekt på overlevelsen til røyeegg.   

Det er mulig at røyen vil fjerne sedimentert finstoff ved graving når den gyter og dermed over tid renske 

deler av eller hele gyteområdene for finsedimenter, men dette er meget usikkert. Seks av sju røyer var 

kjønnsmodne i juni 2021, og alle disse var hunner. Dette indikerer at det vil være en tallrik gytebestand 

av røyehunner høsten 2021, og hvis de graver på de opprinnelige gyteplassene vil i så fall gytearealer 

kunne bli rensket.        

Det er sannsynlig at sikten var dårligst og produktiviteten var lavest i mudringsfasen og inntil fyllingene 

nådde opp til vannoverflaten i august 2018. Det skjedde altså rekruttering av aure og røye i denne 

«verste» fasen, men det er ukjent hvordan fiskens kondisjon og kvalitet var på dette tidspunktet. Fisken 

hadde vokst raskt alle årene og dette tilsier at mattilgang og leveforhold ikke påvirket fisken påviselig 

negativt i lengre perioder. 

Under dumping av sprengstein i deponi og fyllinger vil det være betydelige mengder med spisse partikler 

som i noen tilfeller kan skade gjellene på fisken. I innsjøer sedimenter disse partiklene raskt nær 
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slippstedet, dette i motsetning til de mindre leirpartiklene som ble virvlet opp fra bunnsedimenter og 

som holder seg lenge i suspensjon (se Hellen og Sægrov 2015). Gjelleskader på fisk fra sprengstein på 

fisk under utfyllingene i Olvikvatnet vil dermed bare ha skjedd for fisk som holdt seg nær der massene 

ble dumpet, og vi anser det som mest sannsynlig at fisken trakk seg bort fra nærområdet når lassene ble 

dumpet. Gjelleskader på fisk blir raskt restituert etter påvirkning og det er ikke mulig å påvise skader i 

lang tid etterpå, som i juni 2021.  

Redusert sikt på grunn leire i smeltevannet fra isbreer medfører redusert produksjon av alger, 

dyreplankton og fisk, og de små leirpartiklene holder seg i suspensjon lenge før de sedimenterer (Sægrov 

2000, Sægrov 2009). Innsjøer som får smeltevann fra breer har en klarvannsfase fra sent om høsten til 

tidlig på sommeren, slik at våroppblomstringen av alger og dyreplankton skjer under gode siktforhold. 

Vi forventet at den lange perioden med kontinuerlig blakking og redusert sikt i Olvikvannet ville ha 

medført dårlig vekst, vekststagnasjon, liten størrelse og lav kvalitet på fisken. Olvikvatnet har vært 

blakket kontinuerlig og hadde ikke den klarvannsfasen som er viktig for produktiviteten. Resultatene fra 

prøvefisket viste likevel at fisken hadde vokst raskt i hele anleggsperioden, og hadde fin kvalitet og 

størrelse i juni 2021. Eventuell redusert kvalitet tidligere i anleggsfasen var kompensert for i 2021.    

Det finnes eksempel på at innsjøgytende røyebestander kan gå tapt i forbindelse med vegbygging. I 

Liavatnet ved Bergen ble det lagt en vegfylling langs vannet med tilhørende blakking over flere år, og 

vannet ble dessuten sterkt nedtappet. Her gikk røyebestanden tapt i forbindelse med vegbyggingen, mens 

aurebestanden overlevde, sannsynligvis ved rekolonisering av aureunger fra en innløpsbekk (Sægrov 

mfl. 2017). 

 

Konklusjoner 

 

Vegfyllingen over Olvikvatnet ble bygget med sprengstein fra tunneldrift og vegbygging. I forkant av 

utfyllingen ble bunnen mudret og mudringsmassene med høyt innhold av leire ble deponert i det østre 

bassenget. Anleggsarbeidet pågikk fra november 2016 til desember 2019, men vatnet har i ettertid vært 

blakket med dårlig sikt på grunn av oppvirvling av sedimentert leire fra mudringsmassene.  

 

I 2021 var det relativt lav tetthet av aure og spesielt røye i vatnet, men fisken hadde fin kvalitet med vekt 

opptil 250 gram. Det var ikke tegn til at fiskens vekst eller kvalitet hadde blitt påvirket i anleggsperioden, 

men tetthet og kvalitet på fisken før anleggsarbeidet er ikke kjent. 

 

Av aure ble det fanget flest fra 2018-årsklassen, altså i perioden med høy anleggsaktivitet, og det antas 

at rekrutteringen av aure som gyter i innløp/utløpselv i liten grad ble påvirket av anleggsaktiviteten. 

 

Av røye var årsklassen fra 2017 den mest tallrike og disse lå nedgravde som egg/plommesekkyngel i 

grusen på gyteplassene i innsjøen i den første fasen av anleggsarbeidet. Rekrutteringen av røye synes å 

ha sviktet i 2018 og trolig også i 2019. Rekrutteringen i 2020 og 2021 er ukjent siden garnfisket ikke, 

eller i liten grad, fanger røye med den aktuelle størrelsen (3 – 8 cm). Det anses som sannsynlig at leire 

har sedimentert på gyteplassene til røyen og at dette har medført redusert vanngjennomstrømming og 

dødelighet på røyeegg vinter/vår 2018 og 2019 og kanskje senere. Det er dermed usikkert hvor lenge 

det vil være en restbestand av røye i vatnet hvis rekrutteringen har sviktet alle år siden 2017.       

     

 

Videre undersøkelser  

 

Vi foreslår at det blir gjort oppfølgende undersøkelser i august/september 2022 som omfatter prøvefiske 

med bunngarn på de samme stasjonene som i 2021 og med ekstra garn på gyteplassene, og i tillegg bør 

det fiskes med flytegarn. Det bør også elektrofiskes i potensielle gytebekker for ørret, både 

innløpsbekker og i utløpet, og i strandsonene ved de to kjente gyteplassene til røyen. Den viktigste 

målsettingen med oppfølgende undersøkelse høsten 2022 blir å avklare rekrutteringen av røye i 2019 og 

de etterfølgende årene.  
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Potensielle tiltak 

Hvis det ved undersøkelser tidlig høst 2022 ikke fanges røye fra årsklasser etter 2017 bør det fanges inn 

gyterøye på gyteplassene denne høsten og bruke disse som stamfisk for å sikre bestanden. De bør strykes 

og befruktede egg kan legges ut på gyteplassene umiddelbart etter stryking (innen et døgn), eller holdes 

i et klekkeri til de blir plommesekkyngel før de settes ut, evt. settes ut i en vannkilde med strømmende 

vann på et frostsikkert sted. 

Det er gjort vellykkede forsøk med utsetting av befruktede aureegg nedgravd i kasser fylte med grus på 

gyteplasser (2 – 4 meters dyp) for innsjøgytende aure (Sægrov 1990). Dette bør kunne fungere minst 

like godt for røye. I et slikt oppsett kan eggoverlevelsen eventuelt undersøkes. 

Når vatnet klarner bør de kjente gyteplassene for røye undersøkes med undervannskamera for å se om 

de er dekket av finstoff. I så tilfelle kan det være aktuelt å spyle bort finstoffet fra gyteplassene, eller en 

kan tilføre gytegrus. Det bør da tilføres gytegrus i et 20 cm tykt lag på begge gyteplassene. Vi kjenner 

ikke til hvor dypt røyen gyter, men hvis dette ikke er kjent lokalt foreslår vi at grusen blir lagt ut på dyp 

fra 2 til 6-8 meter. Det bør dekkes areal på til sammen 50 m² og total mengde blir da rundt 10 m³ 

gytegrus.  
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