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Sammendrag 
 
Øyvind Solem, Marius Berg, Bjørn Ove Johnsen, Jan Gunnar Jensås, Trygve Hesthagen, Gunnbjørn 
Bremset, Gunnel Østborg & Laila Saksgård. 2011. Forekomst av langtidsverter i periferien av Gyro-
dactylus salaris smittede vassdrag i Driva- og Rauma-regionen.  – NINA Rapport 704. 19 s. 
 
Feltundersøkelsene i forbindelse med prosjekt ”Forekomst av langtidsverter i periferien av Gy-
rodactylus salaris smittede vassdrag i Driva- og Rauma-regionen” ble gjennomført i perioden 
13.-16. september 2010.  
 
I Breitela og Kløftetjern som ligger i nedbørsfeltet til Usma, tilhørende Drivaregionen, ble det 
fanget kun fire brunaurer (Salmo trutta). Alle disse ble fanget i Kløftetjern (nedre vatn). 10 stk 
multigarn ga ingen fangst i Breitela (øvre vatn). Det er derfor svært lite sannsynlig at det fort-
satt finnes regnbueaure (Oncorhynchus mykiss) der. 
 
I Gammelsætertjønna i Grøvudalen, hvor det i 2001 ble fanget én lakseunge, ble det kun fang-
et brunaure (148 stk). Trolig er den antatte laksen bestemt til feil art, eventuelt kan den stamme 
fra en ulovlig utsetting. Ingen fangst under prøvefiske i 2010 indikerer at det i dag ikke finnes 
laks der. 
 
I Setervatna, som ligger ovenfor tunnel mellom Innfjord og Åndalsnes, ble det kun fanget brun-
aure i det øverste vatnet. Det nederste vatnet ga fangst på tre regnbueaurer og en del brunau-
re. Veksten hos disse regnbueaurene var meget god. El-fiske i Sjølåa og bekkene mellom vat-
na ga ingen fangst av regnbueaure. Siden det tidligere er blitt registrert en del regnbueaure i 
bekkene og i utløpselva Sjølåa, er trolig bestanden i dag liten. Til tross for lav fangst, er be-
standen av regnbueaure i Setervatna fortsatt levedyktig og selvrekrutterende 36 år etter utset-
tingen i 1974.  
 
En av regnbueaurene hadde tydelig gytedrakt, og skjellanalyser viser at den hadde gytt våren 
2010. Alle regnbueaurene ble fanget utenfor en av innløpsbekkene fra øvre Setervatn. I inn-
løpsoset ble det observert en stor lys flekk med fint gytesubstrat. Innløpsbekken(e) fra øvre 
vatn var forøvrig lite egnet som gyte – og oppvekstområder da de har et svært grovt substrat, i 
tillegg til kraftig begroing av alger og mose. Dette var også tilfelle for de andre korte innløps-
bekkene til det øvre vatnet. Da disse ikke ble el–fisket kan det ikke med sikkerhet fastslås at 
rekruttering av regnbueaure ikke skjer, til tross for at det ikke bli fanget regnbueaure med garn 
her.   
 
Det virket videre som det rant en god del mer vann ut av vatna enn det som synlig rant inn. 
Trolig er det en del oppkommer i vatna som kan fungere som gytehabitat for fisk. Lyse flekker 
med fint gytesubstrat utenfor de små innløpsbekkene i øvre Setervatn forsterker denne obser-
vasjonen. Det ble ikke funnet Gyrodactylus salaris på de tre regnbueaurene som ble fanget. 
Men dette utelukker ikke at det finnes infisert regnbueaure der.   
   
 
 
 
 
 
 
Øyvind Solem, Marius Berg, Bjørn Ove Johnsen, Jan Gunnar Jensås, Trygve Hesthagen, 
Gunnbjørn Bremset, Gunnel Østborg & Laila Saksgård, Norsk institutt for naturforskning, 7485 
Trondheim. Oyvind.solem@nina.no  
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Forord 
 
Økologiske undersøkelser av Gyrodactylus salaris og fisk i norske vassdrag er et NINA-
prosjekt som har som hovedmål å klarlegge langtidseffekter av hybridisering mellom laks og 
aure som følge av G. salaris angrep. Prosjektet skal også gi mer detaljert informasjon om hvil-
ke langtidsverter som finnes i smittede vassdrag og et av delprosjektene er "Forekomst av 
langtidsverter i periferien av Gyrodactylus salaris smittede vassdrag i Driva- og Rauma-
regionen.  Prosjektets formål var derfor å undersøke om det finnes regnbueaure i (eventuelt G. 
salaris) Breitelvatn og Kløftetjern i Drivaregionen og Setervatna i Raumaregionen. I tillegg skul-
le det kartlegges om det fortsatt finnes laks Gammelsætertjønna (Grøvudalen), med avrenning 
til Drivavassdraget.  
 
For å effektivisere feltarbeidet ble det det leid inn helikopter som fraktet personell og utstyr mel-
lom lokalitetene. Nødvendige tillatelser til landing med helikopter ble innhentet fra Rauma- og 
Sunndal kommune.    
 
Vi takker Heliscan for stor fleksibilitet og god service under feltundersøkelsene, Magne Andre 
Gridset for informasjon om Setervatna, samt grunneier i Breitelvatn og Kløftetjern for lån av 
bua. Feltarbeidet ble utført av Marius Berg og Øyvind Solem. Aldersanalyser av innsamlet fisk 
ble foretatt av Jan Gunnar Jensås, Gunnel Østborg, Øyvind Solem og Gitte Løkeberg (Veteri-
nærinstituttet). Jan Gunnar Jensås undersøkte regnbueaurene for G. salaris og Laila Saksgård 
foretok mageprøveanalyser.  
 
 
Til slutt vil vi takke Direktoratet for naturforvaltning som har gitt tilskudd til prosjektet. 
 
 
 
Trondheim, juni 2011 
 
Øyvind Solem 
Prosjektleder 
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1 Innledning 
 
Regnbueaure (Oncorhynchus mykiss), som har sitt naturlige utbredelsesområde på vestkysten 
av Nord Amerika og de nordøstlige delene av Asia (MacCrimmon 1971), er i dag som følge av 
utsettinger spredd til alle kontinenter.  
 
I Norge har utsetting av regnbueaure skjedd siden 1902 (Huidtfeldt-Kaas 1918). Omfanget på 
utsettingene har vært stort grunnet lett tilgjengelighet, rask vekst og rimelig produksjon, sam-
menlignet med annen settefisk. Til disse utsettingene er det blitt benyttet regnbueaure med 
opprinnelse fra oppdrettsanlegg i Danmark, Sverige og Tyskland (Gjedrem 1979). Det antas at 
oppdrettsstammen av regnbueaure i Norge har felles opphav (Gjerde & Gjedrem 1984). Regn-
bueaure er en fremmed art i Norge og kan ha negative konsekvenser på de opprinnelige øko-
systemene.  Det er derfor i Lov om laks- og innlandsfisk av 1992 satt klare forbud mot både 
import og utsetting av laksefisk og annen innlandsfisk i vassdrag, fjorder og havområder. Til 
tross for dette brukes arten i kommersiell fiskeoppdrett i Norge, som både innlandsfisk (fersk-
vannsstasjonær) og anadrom fisk i oppdrettsmerder. Der er den blitt brukt mye gjennom 1900-
tallet (Hesthagen & Sandlund). Det finnes i dag ingen dokumenterte etableringer av varige be-
stander etter rømninger fra denne industrien, men det kan ikke utelukkes at det har skjedd en-
kelte vellykkete gytinger (Sægrov mfl. 1996).  
 
Selv om regnbueaure er utsatt og registrert i 169 av landets 454 kommuner, finnes det få do-
kumenterte tilfeller der arten har etablert varige bestander (Aalerud mfl. 2003). Sikre naturlige 
selvrekrutterende populasjoner av ferskvannstasjonær regnbueaure er registrert i seks kom-
muner på 1990-tallet (Hindar mfl. 1996): Nordre land (Oppland), Rauma (Møre og Romsdal), 
Oppdal (Sør-Trøndelag), Storfjord (Troms), Fusa (Hordaland) og Os (Hordaland). 
 
Bestandene i Rauma, Storfjord og Oppdal har overlevd i flere tiår (Aalerud, mfl. 2003). I tillegg 
til de seks sikre lokalitetene ble det registrert mulig gyting ved ni andre lokaliteter. Blant disse 
er Breitelvatn og Kløftetjern i Sunndal kommune. I 2002 ble det også påvist fem årsklasser av 
regnbueaure i Kråkstadelva i Ski kommune. Dette kan dermed være den sjuende lokaliteten 
med selvreproduserende bestand av arten som er dokumentert (Aalerud mfl. 2003).  
 
De fleste selvreproduserende bestander av regnbueaure i Norge har vært isolerte og høytlig-
gende eller med en nordlig beliggenhet (Gammelsæter & Dønnum 1994). Bestanden i 
Kråkstadelva skiller seg fra dette. Gyting er blitt hevdet å foregå på høsten (e.g. Jensen 1962, 
Holo 1965), men Gjedrem (1979) slår imidlertid fast at all regnbueaure som er tatt inn til Norge 
er vårgytende. Gyting er ved forsøk observert i innløpsos (Aass 1971), men også på stille vann 
og i utløpsbekker (Wegge 1971, Melhus 1981).  
 
Siden regnbueaure kan være langtidsvert for Gyrodactylus salris er det viktig å få kartlagt ut-
bredelse av arten i forbindelse med bekjempelsen av denne parasitten. Risikoen for feilslåtte 
utryddingstiltak vil øke dersom det er forekomster av smittet regnbueaure i deler av vassdra-
gene som ikke blir behandlet med kjemikalier. Potta i Oppdal ble derfor i 2003 og 2004 prøve-
fisket med garn i totalt 37 garnnetter (Kjøsnes & Solem 2003; Solem & Kjøsnes 2005). Det ble 
ikke fanget regnbueaure under dette fisket. Det ble heller ikke fanget regnbueaure ved bruk av 
elektrisk fiskeapparat i utløpsbekken til Potta i 2003 (Kjøsnes & Solem 2003). Det er derfor tro-
lig at bestanden av regnbueaure i Potta er utdødd.   
 
Setervatna og utløpselva Sjølåa i Rauma kommune i Møre og Romsdal har siden 1974 hatt 
selvreproduserende bestand av regnbueaure som lever sammen (sympatri) med brunaure 
(Salmo trutta) (Gammelsæter & Dønnum 1994; Hindar mfl. 1996).  
 
Basert på dette var prosjektets formål å undersøke om det fortsatt finnes regnbueaure i Brei-
telvatn og Kløftetjern i Drivaregionen, samt Setervatna i Raumaregionen, og om eventuell fisk 
var infisert med G. salaris. I tillegg ble Gammelsætertjønna i Grøvudalen (Sunndal kommune) 
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prøvefisket, etter at det i 2001 ble fanget én laksunge her. Dette for å kartlegge om det fortsatt 
finnes laks i denne tjønna, som drenerer til Drivavassdraget.  
 

2 Områdebeskrivelse 
 
2.1 Breitelvatn og Kløftetjern 
 
Breitelvatn (1037 m o.h.) ligger opp for Jønnstad i Øksendalen (figur 2.1.1). Vatnet drener ned 
i Kløftetjern (981 m o.h.) (figur 2.1.1. og 2.1.2), som igjen renner ned i Usma. Begge vatna 
karakteriseres som næringsfattige høyfjellsvatn med stort siktedyp og lav produksjon. Led-
ningsevne ble ved undersøkelsene høsten 2010 målt til 5,77 µS/cm ved innløpsbekk til nedre 
vatn fra øvre vatn. Terrenget rundt det øvre vatnet består i sin helhet av blokkstein, med inn-
slag av lavere markvegetasjon (mose, og lav). Vegetasjonen rundt det nedre vatnet har større 
innslag av lyng, lav samt noe vierkjerr, men med mindre innslag av blokk. Substratet i nedre 
vatn består av noe stein ved land, med finsand/silt lengre ut. Øvre vatn er mer storsteinet ved 
land og et stykke utover før det gradvis gikk over til finsand/silt 

 

Figur 2.1.1. Beliggenheten til lokalitetene som ble undersøkt høsten 2010.  
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I 1979 ble det satt ut regnbuaure i begge vatna (Hindar mfl. 1996). Det var fortsatt regnbueaure 
i Kløftetjern i 1995. At det 16 år etter utsetting ble observert regnbueaure i vatnet, gjør at en 
ikke kan utelukke at det har foregått gyting. Utløpsbekken i det øvre vatnet er ikke egnet for 
gyting grunnet veldig storsteinet og mosedekt habitat. I tillegg er bekken/elva mer eller mindre 
avstengt av store steinblokker. Kløftetjern har en større innløpselv med fint gytesubstrat fra inn-
løp og cirka 200 meter oppstrøms. Utløpsbekk i samme vatn er også egnet for gyting fra vatnet 
og 20 – 30 meter nedstrøms. Bredden på bekken/elva er ca. 5-8 meter. Under feltarbeidet høs-
ten 2010 ble det observert 2 – 3 flekker som kunne være gamle gytegroper. På vestsiden av 
nedre Kløftetjern er det også en mulig gytebekk, med en potensiell gytestrekning på cirka 25 – 
30 meter opp fra vatnet.  
 

 
 
Figur 2.1.2. Utsikt over Kløftetjern september 2010 (Foto: Marius Berg, NINA).    
 
2.2 Gammelsætertjønna  
 
Lokaliteten ligger ved Gammelsætra i Grøvudalen i Sunndal kommune (figur 2.1.1) Tjønna 
måler ca 150 x 200 m og ligger 839,5 m o.h. å drenere til Drivavssdraget. (figur 2.2.1). I tjønna 
som betegnes som grunn finnes det brunaure. Rundt vatnet vokser det spredd lauvskog og 
terrenget består av myr og morenemasser. Vatnet drenerer ned i elva Grøvu gjennom en liten 
bekk på ca 100 m. Det finnes ingen vandringshinder i bekken, så fisk kan vandre fritt mellom 
vatnet og elva. Etter at G. salaris ble oppdaget i Drivavassdraget rundt 1980, ble det i 1982 og 
1985 satt ut årsyngel av laks i Grøvu, og i 1995 ble det satt ut yngel av sjøaure. Det ble i 2001 
rapportert om fangst av én laksunge under sportsfiske i vatnet. Skjellanalyser av denne fisken 
viste en alder på 6-7 år.    
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Figur 2.2.1. Gammelsætertjønna i Grøvudalen september 2010 (Foto: Marius Berg, NINA).  
 
2.3 Øvre og nedre Setervatnet med Sjølåa  
 
Setervatna ligger i Sjølbotnen, 5 km sørvest for Åndalsnes i Rauma kommune, Møre og 
Romsdal (figur 2.1.1 og figur 2.3.1). Vatna er grunne og ligger henholdsvis 588 og 589 m o.h. 
I 1974 ble det satt ut 2000 yngel av regnbueaure. Senere utsettinger er ikke kjent (Gammelsæ-
ter & Dønnum 1994). 20 år senere var det fortsatt en bestand av regnbueaure der (Gammel-
sæter & Dønnum 1994). Disse lever sympatrisk med brunaure.  
 
Innsjøene er forbundet med tre permanente bekker. Sjølåa, som er utløpsbekken (nedre vatn), 
er bratt og består av mange små og store fossefall som hindrer fisk i å vandre opp i vatna. De 
tre bekkene mellom vatna er lite egnet til gyting da de stort sett består av blokkstein, samt at 
de er svært gjengrodd av alger og mose (figur 2.3.2). Det finnes marginale områder i utløpet 
av det nedre vatnet og i den ene innløpsoset som kommer fra det øvre vatnet. Her ble det ved 
undersøkelsene i 2010 funnet en stor lys flekk som bar preg av å være en gytegrop (figur 
2.3.3). Bekkene ellers rundt vatna er lite egnet til gyte- og oppvekstareal for fisk, da de består 
av svært grovt substrat. I tillegg er de svært gjengrodd av alger og mose. Mengden vann som 
renner ut av de to vatna og ned i Sjølåa er relativt mye større enn de som synlig renner inn i 
vatna. Det er trolig derfor en del grunnvannstilsig/oppkomme i vatna.  
 
Gammelsæter og Dønnum fanget regnbueaure under elfiske og stangfiske i vatna og i 
elva/bekken i 1994. Dette var fisk i alderen 1+ - 6+, noe som skulle tilsi at regnbueauren repro-
duserte. 
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Figur 2.3.1. Utsikt mot nedre Setervatnet (Foto: Marius Berg, NINA).    
 
 

 
 
Figur 2.3.2. Midtre bekk fra øvre Setervatnet (Foto: Marius Berg, NINA).    
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Figur 2.3.3. Mulig gyteflekk rett ut for innløpsoset til midtre bekk som kommer fra øvre Seter-
vatnet (Foto: Marius Berg, NINA).    
 
 

3 Metoder og materiale 
 
Alle lokaliteter ble i perioden 13. september – 16. september 2010 prøvefisket med bunngarn 
av typen Nordiske oversiktsgarn, som er 30 m langt og 1,5 m dypt, med 12 maskevidder fra 5,5 
– 55 mm (Appelberg mfl. 1995). Hver maskevidde er da representert med en lengde på 2,5 m 
på hvert garn. Siden disse garna også består av mindre maskevidder enn Jensen-serien, vil de 
kunne fange fisk fra de yngste årsklassene. Antall garn brukt i hvert vatn er vist i tabell 3.1.  I 
tillegg ble bekkene mellom Setervatna og utløpselva Sjølåa´s øvre deler undersøkt med elekt-
risk fiskeapparat, for å kartlegge tilstedeværelsen av yngre årsklasser av regnbueaure.  
 
All fisk som ble fanget ble pakket i zip-poser som ble merket med lokalitet, dato og maskestør-
relse. Fisken ble deretter sendt med helikopter og umiddelbart lagt på frys. På laboratorium ble 
det målt lengde og vekt av all aure som ble fanget. I tillegg ble et utvalg av auren fra hvert vatn 
analysert i forhold til alder, kjønn, stadium, magefylling og parasitter.     
 
Fanget regnbueaure ble tint opp i 96 % etanol og sjekket for G. salaris under mikroskop. Deret-
ter ble følgende prøver og analyser gjort: lengde, vekt, skjellprøve og otolitter, kjønn, stadium, 
magefylling og forekomst av parasitter.  
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Tabell 3.1. Dato, lokalitet, antall garn og fangst av brunaure og regnbueaure under prøvefisket 
høsten 2010.  

Dato            
(garn satt)

Lokalitet Antall garn Antall 
brunaure

Antall 
regnbuaaure 

13.09.2010 Øvre Setervatnet 10 33 -

13.09.2010 Nedre Setervatnet 10 17 3

14.09.2010 Breitelvatn 10 - -

14.09.2010 Kløftetjern 10 4 -

15.09.2010 Gammelsætertjønna 10 148 -  
 
 

4 Resultater 
 
4.1 Breitelvatn og Kløftetjern 
 
I Breitelvatn ble det ikke fanget fisk under prøvefisket, mens det i Kløftetjern kun ble fanget fire 
brunaurer (134-301 mm). Dette var to- og femåringer og to av fiskene var kjønnsmodne. Det 
ble ikke funnet parasitter i bukhulen på fisken. Mageinnholdet hos disse brunaurene bestod av 
steinfluer.  
 
 
4.2 Gammelsætertjønna 
 
Det ble totalt fanget 148 brunaurer under prøvefisket. Lengdeintervallet var 113 - 326 mm og 
vektintervallet var 14 gram - 392 gram. Alderen varierte fra 2+ til 6+. 34 % av fisken var 
kjønnsmoden. Det ble ikke funnet parasitter i bukhulen på fisken. Gjennomsnittlig kondisjons-
faktor var 0,96. 
  
4.3 Øvre og nedre Setervatnet med Sjølåa 
 
4.3.1 Øvre Setervatnet 
 
Under prøvefisket ble det ikke fanget regnbueaure i dette vatnet. Totalt ble det fanget 33 brun-
aurer. Lengde- og vektintervallene var henholdsvis 119 - 314 mm og 18 – 271 gram. 55 % av 
fisken var kjønnsmoden og alderen varierte fra 1+ til 8+ år. Det ble ikke funnet parasitter i buk-
hulen på fisken, og gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 1,02.   
 
4.3.2 Nedre Setervatnet 
 
Det ble høsten 2010 fanget tre regnbueaurer med lengder mellom 304 – 374 mm, på to garn 
rett utenfor utløpet av den midtre bekken som kommer fra øvre Setervatnet (tabell 4.3.1). Fis-
kene ble aldersbestemt ved hjelp av både skjell og otolitter (figur 4.3.1-3). To av regnbueaure-
ne ble bestemt til 3+, og den siste til 5+ (tabell 4.3.1).  I tillegg ble det fanget 17 brunaurer med 
lengder fra 125 – 444 mm. Alderen varierte fra 1+ til 11+, og 70 % av fisken var kjønnsmoden. 
Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor var 1,22.  
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Tabell 4.3.1. Analyser og mål på regnbueaure fanget i nedre Setervatnet høsten 2010. 
Fisk nr. Dato Garn str. 

(mm)
Lengde 
(mm)

Vekt (g) Kondisjon Kjønn Stadium Alder

1 14.09.2010 29 304 348 1,24 Hann 2/2 3+

2 14.09.2010 35 337 447 1,17 Hunn 2/3 3+

3 14.09.2010 35 374 481 0,92 Hann 7/2 5+
 

 
Figur 4.3.1. Skjell og otolitter fra regnbueaure nr 1 fanget i nedre Setervatnet under prøvefisket 
høsten 2010 (Foto: Gunnel Østborg, NINA).  
 
 

 
Figur 4.3.2. Skjell og otolitter fra regnbueaure nr 2 fanget i nedre Setervatnet under prøvefisket 
høsten 2010 (Foto: Gunnel Østborg, NINA).  
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Figur 4.3.3. Skjell og otolitter fra regnbueaure nr 3 fanget i nedre Setervatnet under prøvefisket 
høsten 2010 (Foto: Gunnel Østborg, NINA). 
 
De to minste regnbueaurene var ikke kjønnsmodne, mens den største hadde gytt våren 2010 
og sannsynligvis også i 2009.  
 
Det ble ikke funnet G. salaris på noen av regnbueaurene.  
 
Mageinnholdet hos regnbueauren viste at de hadde spist vannlopper, vårfluer, overflateinsek-
ter og snegler (figur 4.3.4). Magefyllingsgraden for de tre regnbueaurene var 2, 4 og 3 for 
henholdsvis fisk nr 1, 2 og 3.  
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Figur 4.3.4. Mageinnhold hos regnbueaure nr 1-3 fanget i nedre Setervatnet høsten 2010.   
 
 
 
4.3.3  Elfiske i bekker 
 
Ved elfiske i utløpselva Sjølåa´s øvre deler og i bekkene mellom vatna ble det ikke fanget 
regnbueaure. I den ene bekken mellom vatna ble det fanget fem brunaurer som var fra 0+ til 
2+ (40-119 mm). I utløpselva Sjølåa ble det ikke fanget brunaure.   
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5 Diskusjon 
 
5.1 Breitelvatn og Kløftetjern  
 
Siden det ikke ble fanget regnbueaure i vatna under prøvefisket høsten 2010, er det lite trolig 
at den finnes der fortsatt. En gjennomgang av hytteboka støtter også opp under dette da det 
ikke var skrevet om fangster av regnbueaure siden begynnelsen av 1990-tallet. Bestanden av 
regnbueaure er derfor trolig utdødd. Bestanden av brunaure virket også svært tynn i Kløftetjern 
siden det kun ble fanget fire individ under prøvefisket. I Breitelvatn ble det ikke fanget fisk, så 
her er trolig bestanden av brunaure lav eller utdødd. Bestanden av regnbueaure er trolig også 
her utdødd. 
 
5.2 Gammelsætertjønna 
 
Gammelsætertjønna er ei lita tjønn og fiske med 10 garn gav ingen fangst av laks. Derimot ble 
det fanget mye brunaure av varierende størrelse og utseende. Det er uklart hvor sikker artsbe-
stemmelsen av den laksen som ble fanget i 2001 var. Genetiske analyser av skjellprøven vil 
kunne gi et sikkert svar. Siste utsetting av lakseyngel i området fra forvaltningens side var i 
1985. Siden fisken som ble fanget i 2001 var 6-7 år gammel, er den for ung til å stamme fra 
disse utsettingene. Hvis dette var en laks, stammer den derfor ikke fra forvaltningens utsetting-
er i området, men trolig fra en ulovlig utsetting. En annen mulighet er at det er en sjøauresmolt 
fra utsettingene av aureyngel i 1995 som har blitt feilbestemt til laks. Dette kan i så fall stemme 
med alderen på fisken.  
 
5.3 Øvre og nedre Setervatnet med Sjølåa  
 
Fangst av tre regnbueauren i nedre Setervatnet viser at bestanden fortsatt finnes 36 år etter 
utsetting. Imidlertid gav fiske med elektrisk fiskeapparat i utløpselva Sjølåa´s øvre deler ingen 
fangst av regnbueaure. Dette kan tyde på at bestanden er svekket i forhold til 1994 og 1996, 
da det ble fanget henholdsvis 19 og 20 regnbueaurer her (Gammelsæter & Dønnum 1994; 
Hindar et al. 1996).   
 
Regnbueaurene som ble fanget høsten 2010 hadde hatt svært god vekst og relativt høy kondi-
sjonsfaktor. Ved undersøkelsen i 1994 var veksten mer normal med en kondisjonsfaktor under 
det normale. Også brunauren som ble fanget i 2010 hadde god vekst og svært god kondisjons-
faktor. Den gode veksten og kondisjonsfaktoren hos både regnbueaure og brunaure fanget 
høsten 2010 forsterker inntrykket av at bestanden av regnbueaure i nedre Setervatnet er laver 
nå enn i 1994 og 1996. 
 
Alle de tre regnbueaurene som ble fanget i nedre Setervatet ble fanget på to garn rett utenfor 
hovedbekken, som kommer fra det øvre vatnet. Det ble rett utenfor denne bekken observert en 
større lys flekk, som trolig er en gytegrop (figur 2.3.3). Det er forøvrig uklart om dette er en gy-
tegrop av brunaure eller regnbueaure. Den ene regnbueauren som ble fanget hadde gytt våren 
2010. Det er derfor mulig at noe av regnbueauren i Setervatna gyter i denne innløpsbekken. 
Tidligere funn av yngre årsklasser i utløpselva Sjølåa tyder på at regnbueauren også gyter her.    
  
I øvre Setervatn ble det kun fanget brunaure høsten 2010. Dette vannet er grunt og relativt lite 
(ca 380 x 200 m). De 10 garna som ble satt dekker opp mye av vannets areal. Ingen fangst av 
regnbueaure kan derfor tyde på at den ikke er til stede i øvre Setervatn.   
 
Øvre- og nedre Setervatnet er begge relativt grunne vann. Under prøvefisket ble det i det øvre 
vatn observert en del små lyse flekker på bunnen. Dette var spesielt utenfor en bekk som ren-
ner inn i vatnet fra nordøstsida (figur 5.3.1). Det er uklart om dette var gyteflekker eller opp-
komme av grunnvann. Mengden vann som rant inn i vatna syntes å være betydelig lavere enn 
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det som rant ut i utløpselva Sjølåa. Dette var spesielt for det øverste vatnet, hvor det nesten 
ikke rant vann inn via innløpsbekkene, men med tilsynelatende mer vann i innløpsbekk til det 
nedre vatnet. Dette tyder på tilsig av grunnvann til vatna. 
 

  
Figur 5.3.1. Lyst felt på bunnen utenfor bekken som renner inn i øvre Setervatnet fra nord-
østsida (Foto: Marius Berg, NINA). 
 
Det ble ikke funnet G. salaris på de tre regnbueaurene som ble fanget høsten 2010. Dette ute-
lukker imidlertid ikke at den finnes der. Lav prevalens og intensitet av denne parasitten på 
regnbueaure gjør at den kan være vanskelig å finne på enkeltindivider (kfr f.eks Buchmann & 
Bresciani 1997). Det lave antallet fanget fisk gjør derfor at det ikke kan utelukkes at den er til-
stede selv om sannsynligheten er lav. 
 
Huitfeldt-Kaas (1918) påpekte at han hadde liten tro på at regnbueaure ville kunne etablere 
seg i lokaliteter der det fra før fantes andre fiskearter.  Dette står i kontrast til øvre- og nedre 
Setervatnet hvor regnbueauren sameksisterer med brunaure. Artene foretrekker samme gyte-
habitat, men har forskjellig gytetidspunkt. Denne forskjellen kan være avgjørende for gytesuk-
sessen. 0+ brunaure vil siden den er gytt høsten året før klekkes tidligere enn 0+ av regnbue-
aure da denne gyter på våren. 0+ brunaure vil derfor være større enn 0+ regnbueaure ved 
samme tidspunkt. Denne fordelen synes å vare første året (Kocik & Taylor 1995, 1996). Det er 
vist at sjøaureparr på grunn av denne forskjellen i størrelse kan fortrenge regnbueaure til parti-
er i elva hvor det ikke er sjøaure (Landgren 1999). Siden brunauren kommer opp av grusen 1-3 
måneder tidligere enn regnbueauren, kan den ha vokst såpass mye inne regnbueauren kom-
mer opp av grusen at den har trukket ut på dypere partier. Områdene nær land vil da være lite 
okkupert i det tidsrommet hvor regnbueauren kommer opp av grusen. En slik segregering i tid 
og rom kan redusere interaksjonen mellom artene og medføre til at de kan sameksistere 
(Chapman & Bjornn 1969; Symons & Heland 1978; Hayes 1989).  De tre regnbueaurene som 
ble fanget i nedre Setervatnet var vanskelig å aldersbestemme. Spesielt vanskelig var det å 
finne grensen mellom første og andre leveår. Det var her uklart om det var en vekststopp eller 
en årssone. Hvis det er en vekststopp vil de tre regnbueaurene ha hatt en svært god vekst det 
første året. Det ble derfor valgt å betrakte dette som en årssone og ikke som en vekststopp.   
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6 Konklusjon 
 
Det er svært lite sannsynlig at det fortsatt er regnbueaure i Breitelvatn og Kløftetjern i Usma-
vassdraget. Laksen som ble fanget i Gammelsætertjønna i Drivavassdarget i 2001 er trolig blitt 
bestemt til feil art, eventuelt kan den stamme fra en ulovlig utsetting. Ingen fangst under prøve-
fisket høsten 2010 indikerer at det i dag ikke finnes laks der.  
 
Selv om bestanden av regnbueaure i nedre Setervatnet virker til å være tynn, finnes den fort-
satt 36 år etter utsetting. Det ble ikke funnet G. salaris på de tre fiskene som ble fanget, men 
dette utelukker ikke at det finnes infisert regnbueaure der.  
 
Det bør undersøkes nærmere om det fortsatt finnes regnbueaure i Sjølåa eller i innløpsbekke-
ne til øvre Setervatnet, og gjennomføres et nytt prøvefiske etter regnbueaure i Setervatna. Alle 
funn av regnbueaure bør undersøkes i forhold til Gyrodactylus salaris.  .    
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