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Sammendrag 
 
Johnsen, S.I., Kraabøl, M., Sandlund, O.T., Rognerud, S., Linløkken, A., Wærvågen, S.B. & Dokk, 
J.G. 2011. Fiskesamfunnet i Savalen, Alvdal og Tynset kommuner - Betydningen av reguleringsinn-
grep, beskatning og avbøtende tiltak - NINA Rapport 720. 47 s. + vedlegg. 
 
 
Savalen er en av de første innsjøene i Glommas nedbørfelt som er regulert. Allerede i 1924 ble 
den første reguleringen gjennomført med bygging av Sivilla kraftverk. I 1966 ble det gitt konse-
sjon for en ny regulering på 4,7 m. Denne reguleringen ble delvis gjennomført i 1971, da Sava-
len ble regulert med tre meter, mens den fulle reguleringshøyden på 4,7 meter ble utnyttet fullt 
ut fra og med 1976. Som avbøtende tiltak etter reguleringen er regulant pålagt å sette ut 6000 
tosomrig ørret årlig. 
 
Undersøkelse av fiskesamfunnet både før og etter de ulike reguleringene har avdekket store 
svingninger i bestandsstørrelse og vekstmønster for både røye og ørret, samt store endringer i 
innslaget av viktige næringsdyr som marflo og skjoldkreps. Undersøkelser gjennomført etter 
siste regulering i 1976, viser imidlertid et relativt likt bilde av fiskesamfunnet. Siste større un-
dersøkelse i Savalen ble gjennomført i 2000/2001, og det var derfor ønskelig at det ble gjen-
nomført en ny undersøkelse i 2010. 
 
Hensikten med denne undersøkelsen har vært å: 
 
• gi en generell beskrivelse av fiskesamfunnet i Savalen 
• skaffe grunnlag for en evaluering av dagens utsettingspålegg  
• beskrive og vurdere naturlig rekruttering av ørret i tilløpsbekkene  
• gi en oversikt over mulige tiltak for en bedre forvaltning av fiskebestandene i Savalen  
 
Sammenlignet med de andre undersøkelsene som er gjennomført etter siste regulering i 1976, 
synes det som fiskesamfunnet i Savalen i relativt liten grad har endret seg. Både ørret- og 
røyebestanden synes å være tynne, og individer av begge arter har god årlig tilvekst og er av 
god kvalitet. Det var betydelige forskjeller i habitatbruken til ørret og røye. I bunnære grunne 
områder dominerte ørret og ørekyt, mens røye dominerte langs bunnen i dypere områder og i 
de frie vannmasser.  
 
Basert på fangstregistreringer og opplysninger fra oppsyn og sentrale personer med tanke på 
fisket i Savalen ble avkastningen av røye beregnet til ca fire tonn (2,6 kg ha-1), mens samlet 
avkastning for ørret ble beregnet til 0,7 tonn (0,6 kg ha-1). 
 
Røyebestanden viser få tegn til overbefolkning, og fangstene av røye i ulike habitat under prø-
vefisket var veldig lave sammenlignet med andre undersøkelser. I tillegg bruker røye strandso-
na i liten grad, noe som tyder på at tettheten og konkurransen i de andre habitatene ikke er 
veldig stor. Veksten er god og utholdende, og kondisjonsfaktoren, særlig for fisk > 25 cm synes 
å være ekstremt god. Fangstdata fra isfiske kan imidlertid indikere at rekrutteringen av røye er 
økende og det kan derfor være fornuftig å beskatte den mindre røya for å hindre en evt. fremti-
dig overbefolkning.  
 
For å utnytte vekstpotensialet til den større røya bedre, anbefales det å heve minste tillatte 
maskevidde fra 29 til 35 mm. Dette vil trolig føre til flere røye > 30 cm, og et uttak i kg som lig-
ger på minst samme nivå som i dag. For å beskatte den mindre røya, anbefaler vi i tillegg å 
bruke garn med maskevidder < 26 mm under høstfiske etter røye.  
 
Ørretbestanden er tynn, og individuell tilvekst er veldig bra etter at den har oppnådd størrelser 
på 20-25 cm. Da bestanden er tynn, er sannsynligvis produksjonen av næringsdyr per fisk i 
strandsona tilstrekklig til å opprettholde god vekst på tross av de negative effektene av regule-
ringen. I slutten av august dominerte marflo i dietten, og enkelte ørret hadde flere hundre  
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marflo i magen. Skjoldkreps som ikke har vært påvist i fiskemagene siden 1983, var en viktig 
del av dietten i juni og ble også funnet i mageprøver juli.  
 
God vekst, særlig hos større ørret, indikerer at konkurransen mellom villfisk og utsatt fisk er 
liten, og det er lite som tyder på at ørretutsettingene påvirker villfiskdelen av bestanden i nega-
tiv grad. Med andre ord er det mye som tyder på at dagens utsettinger bidrar til en reell økning 
av den fangbare delen av bestanden.  
 
I reguleringsmagasiner vil ofte overlevelse de første årene i strandsona være flaskehalsen for 
å oppnå fangbar størrelse. Selv om veksten og trolig overlevelsen i strandsona synes å være 
god også for fisk < 20 cm i Savalen, vil økt utsettingstørrelse på ørreten kunne bidra til å redu-
sere eventuell konkurranse blant mindre ørret. Vi anbefaler derfor å gjøre et forsøk med utset-
ting av 4 000 tosomrig (dagens størrelse) og 2 000 tresomrig ørret. For å kunne evaluere tilsla-
get er det viktig at de ulike utsettingsgruppene merkes ulikt, for eksempel ved finnklipping. For 
å opprettholde den genetiske variasjonen i ørretbestanden, anbefales det å øke antall stamfisk. 
Dette bør imidlertid vurderes opp mot den totale oppvandringen av gytefisk i Mogaardsbekken 
og Sagbekken. Det anbefales også å opprettholde 100 meters sonen for garnfiske, da dette 
reduserer uttaket av ørret, noe som vil føre til økning av den totale gytebestanden. 
 
For å utnytte den årlige tilveksten til større ørret bør fiskeforeningen anmode garnfiskere å bru-
ke garn med 39 eller 45 mm i langrunne områder. 
 
 
Tiltak (oppsummert) 

• Øke minste tillatte maskevidde fra 29 til 35 mm  
• Fiske med finmaskede garn (< 26 mm) under høstfiske etter røye 
• Opprettholde 100 meters sonen for garnfiske 
• Fortsette med fangstregistreringer for garnfiskere 
• Gjennomføre et enkelt prøvefiske annethvert år for å se på endringer i vekstmønster og 

aldersstruktur. 
• Utarbeide et oppsett og starte opp et forsøk med biotopforbedrende tiltak på enkelte el-

ver.  
 
 
 
Stein I. Johnsen, Morten Kraabøl og John Gunnar Dokk, Norsk institutt for naturforskning 
(NINA), Fakkelgården, 2626 Lillehammer (stein.ivar.johnsen@nina.no)  
Odd Terje Sandlund, NINA, Postboks 5685, 7485 Trondheim 
Sigurd Rognerud, Norsk institutt for vannforskning (NIVA), 2312 Ottestad 
Arne Linløkken og Svein Birger Wærvågen, Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning 
og naturvitenskap, 2306 Hamar. 
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Forord 
 
Reguleringene av Savalen i 1924 og særlig i 1970-1976 førte til store endringer i fiskesamfun-
net. Det har blitt gjennomført flere undersøkelser både før og etter disse reguleringene. Den 
siste større fiskeundersøkelsen i Savalen ble gjennomført i 2000/2001, og det var derfor øns-
kelig med en ny oppdatert status av fiskesamfunnet i Savalen. 
 
Vi vil rette en stor takk til Savalen Fiskeforening ved Ivar Ystad og Paal Hansen-Møllerud for et 
stort engasjement, uvurderlig feltinnsats og god kommunikasjon gjennom hele prosjektperio-
den. Videre rettes en stor takk til Kristian Lund-Vang (Nord-Østerdalen Utmarkstjenester) og 
Frode Næstad (Evenstad settefiskanlegg) for fantastisk innsats under feltarbeid og for gode 
faglige innspill. Knut Oldertrøen, Geir Hoel, Olav Strypet, Simen Ragnar Øren, Erik Kin-
dølshaug, Arnt Bakkeng og Terje Reinertsen har også bidratt med fangststatistikk og nyttig 
kunnskap om utviklingen i fiske og fiskesamfunnet i Savalen. Tore Qvenild (Fylkesmannen i 
Hedmark) takkes for lån av litteratur om tidligere fiskeundersøkelser i Savalen. Til slutt rettes 
en takk til Trond Taugbøl i Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) og Savalen Fiske-
forening for initiering og finansiering av prosjektet. 
 
Databearbeiding og rapportering har vært et samarbeid mellom NINA, NIVA og Høgskolen i 
Hedmark.  
 
I rapporten foreslår vi justeringer av avbøtende tiltak og fiskeregler. Disse justeringene bør 
evalueres i årene som kommer gjennom overvåking og nye fiskeundersøkelser. 
 
  
Lillehammer, juni 2011 
 
Stein Ivar Johnsen 
Prosjektleder 
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1 Innledning 
 
Savalen er en av de innsjøene i Glommas nedbørfelt som tidlig ble regulert. Allerede i 1924 ble 
den første reguleringen gjennomført med bygging av Sivilla kraftverk (Qvenild 2010). Selv om 
innsjøen ved den anledningen bare ble regulert én meter, førte trolig dammen i utløpet til at en 
eventuell bestand av utløpsgytende ørret ble sterkt redusert. I følge St.prp. 109, 1964-65, 
fungerte fisketrappa i utløpsdammen fra 1924 ikke tilfredsstillende. I 1966 ble det gitt konse-
sjon for en ny regulering av innsjøen, med 4,7 m. Denne reguleringen ble delvis gjennomført i 
1971, da Savalen ble regulert med tre meter, mens reguleringshøyden på 4,7 meter ble utnyt-
tet fullt ut fra og med 1976 (Qvenild 2008). I forbindelse med denne reguleringen overføres det 
vann gjennom tunell fra Einunna til Savalen (med utløp i Gardvika). En strekning av utløpselva 
Sivilla nedenfor dammen er tørrlagt (Qvenild 2010).  
 
I forbindelse med konsesjonen i 1966 ble det gjennomført undersøkelser av fisk og bunndyr i 
perioden 1969-74 (Borgstrøm 1970, 1971, oppsummert i Borgstrøm 1974). Senere er det gjort 
undersøkelser i 1980 (Enerud 1981), 1983 (Hansen & Stubsjøen 1984), 1985 (Linløkken & 
Qvenild 1986), 1990-1991 (Linløkken 1993) og 2000-2001 (Berge & Adolfsen 2002). Det ble 
også gjort en enkel undersøkelse i 2004 som grunnlag for en driftsplan (Nord-Østerdal ut-
markstjenester 2004).  
 
Undersøkelsene av fiskebestanden har avdekket store svingninger i bestandsstørrelse og 
vekstmønster for både røye og ørret, samt store endringer i innslaget av viktige næringsdyr 
som marflo og skjoldkreps.  
 
De siste undersøkelsene ble gjennomført i 2000/2001 (Berge & Adolfsen 2002) og i 2004 
(Nord Østerdal utmarkstjenester 2004).  Disse undersøkelsene viste at røye dominerer i antall, 
men at både røye- og ørretbestandene var tynne. Helt siden 1990 har det imidlertid blitt hevdet 
at røyebestanden er økende, og at fiskestørrelse og alder ved kjønnsmodning er avtagende 
(Linløkken 1993, Berge & Adolfsen 2002). Både røya og ørreten i Savalen er attraktive mål for 
fiskere, og i tillegg til garn-, stang- og oterfiske etter begge arter, er det et relativt omfattende 
isfiske etter røye. Som avbøtende tiltak etter reguleringen er regulant pålagt årlige utsettinger 
av 6000 tosomrig ørret.  
 
Hensikten med denne undersøkelsen er: 
• å gi en generell beskrivelse av fiskesamfunnet i Savalen 
• å skaffe grunnlag for en evaluering av dagens utsettingspålegg  
• å beskrive og vurdere naturlig rekruttering av ørret i tilløpsbekkene  
• å gi en oversikt over mulige tiltak for en bedre forvaltning av fiskebestandene i Savalen.  
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2 Områdebeskrivelse 
 
 

2.1 Generelt 
 
Savalen ligger i Alvdal og Tynset kommuner, og har et overflateareal på 15,2 og 10,9 km2 ved 
henholdsvis HRV (707,5 moh.) og LRV (702,8 moh.). Savalen ble regulert første gang i 1924, 
med 0,6 meter heving og 0,4 meter senkning. Etter 1976 er Savalen tillatt regulert med 4,7 me-
ter. Den siste reguleringen innebar også en overføring av vann fra Einunna via tunell med utløp 
i Gardvika (se figur 2.1). Selv om det største registrerte dyp er 62 meter, er store deler av Sa-
valen forholdsvis grunn, og på LRV er ca 28 % (4,29 km2) av arealet ved HRV tørrlagt. Tempe-
raturutviklingen i strandsonen (2 meters dyp) fra 22. juni til 18. november 2010 viste en gradvis 
økning fra ca 9◦C til ca 17◦C i midten av august, for så å avta gradvis til under 2◦C i midten av 
november (figur 2.2). 
 
Utvasking av strandsonen, samt overføring av vann fra Einunna, økte turbiditeten markant i 
perioden etter reguleringen i 1971 (Nicolls 1980). Denne effekten avtok etter hvert, og vann-
kvaliteten ble i 1987 karakterisert som god, med høy pH og stort siktedyp (Rognerud m.fl. 
1988). Det antas forøvrig at skjoldkreps kom inn i innsjøen ved overføringen fra Einunna (Qve-
nild 2010). Fisket i Savalen administrereres av Savalen fiskeforening.  
 
 

 
 
Figur 2.1. Kart over Savalen med plassering av stasjoner for garnfiske og elektrofiske. 
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Figur 2.2. Temperaturutvikling i strandsonen (2 meters dyp) i Savalen fra 22.06. 2010 - 18.11. 
2010. 
 
 
 

2.2 Fiskesamfunn og fiske 
 
Fiskesamfunnet i Savalen består av røye, ørret og ørekyt, hvorav røye og ørret er antatt å ha 
vandret inn naturlig (Huitfeldt-Kaas 1918). Det hevdes at harr kom inn i Savalen via Einunnatu-
nellen (Enerud 1981). Den er imidlertid ikke registrert i noen av fiskeundersøkelsene etter over-
føringen, og harr bør trolig ikke regnes som en av fiskeartene i Savalen.  
 
Fiskesamfunnet i Savalen har gjennomgått store endringer. I perioden før første regulering i 
1924 var fiskesamfunnet dominert av røye med dårlig kvalitet (Huitfeldt-Kaas 1927). Et mate-
riale fra 1912 besto i hovedsak av 5-6 år gammel røye mellom 28-30 cm (Huitfeldt-Kaas 1927). 
Selv om kvaliteten var dårlig, kan imidlertid ikke lengdeveksten sies å være dårlig, med ca 5 
cm i gjennomsnittlig årlig tilvekst. Etter første regulering sank imidlertid fangststørrelsen, og var 
i slutten av 1960-årene 21-22 cm (Borgstrøm 1971).  
 
Etter siste regulering i 1976 har imidlertid fangststørrelsen på røya økt, og antallet i fangstene 
gått ned. Dette skyldes utvilsomt at mange av røyas tidligere gyteområder ble tørrlagt etter sis-
te regulering. I følge flere grunneiere ble det historisk navngitt rundt 130 ”landører”, hvor røye 
ble fisket med håv og lys i gytetiden om høsten. Disse gyteområdene lå ned til to meters dyp, 
og er i dag ikke funksjonelle. Dette illustrerer ikke bare hvor omfattende høstfisket etter røye 
var, men også hvor store gyteområder (i antall og areal) som gikk tapt etter siste regulering. I 
dag foregår høstfisket etter røye med garn på 15-20 meters dyp (på såkalte djupører). Per 
Aass (i udatert notat) tolket svingningene i røyebestanden med at første regulering i 1924 re-
duserte næringsproduksjonen, mens de siste reguleringene har virket negativt inn på røyas 
rekruttering. 
 
Aass (udatert), fremhever reguleringene, men i størst grad svingningene i røyebestanden som 
den viktigste faktoren for endringer i ørretbestanden. Sammenlignet med et materiale fra 1915 
(Huitfeldt-Kaas 1927), ble ørretens veksthastighet redusert frem til 1974 (Borgstrøm 1971, 
1974, 1976). I perioden før siste regulering skal det imidlertid ha vært et større innslag av stør-
re fiskespisende ørret opp mot 10-12 kg (Aass, udatert). Dette hadde trolig sammenheng med 
en større tilgang på småfallen røye. Etter at røyebestanden ble tynnere ble også veksten på 
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den mindre ørreten bedre, og andelen stor røyespisende ørret gikk ned (Aass, udatert). Selv 
om ørretens andel i totalfangstene økte etter siste regulering (Aass udatert), hevder lokale fis-
kere og grunneiere at ørretbestanden har gått markert tilbake. De hevder også at oppgang av 
gytefisk i de fleste bekkene ble kraftig redusert i forbindelse med reguleringen i 1976.   
 
Fiskeregler og maskeviddebruk har endret seg flere ganger, og i en lengre periode frem til 
2005 var det kun tillatt å fiske med garn med ≥ 40 mm maskevidde i sommersesongen. Fra og 
med 2005 har det vært tillatt for garnfiskere (de som kjøper garnkort) med en daglig innsats på 
fem garn med maskevidder ≥ 29 mm i perioden 15. mai - 19. august. I tillegg skulle det fiskes 
med to garn med 21 mm maskevidde. For høstfiske (fra og med 10. september) skulle to av 
fem garn ha maskevidder ≤ 29 mm, samt at det ble brukt to garn med maskevidder ≤ 21 mm. 
   
 

2.3 Ørretutsettinger 
 
De første årene etter 1975 ble det satt ut 6 000-10 000 yngel fra Langen i Tolga. I perioden 
1982-1989 ble det gjennomført utsettingsforsøk med stedegen yngel på bekk, samt med to-
somrig og ensomrig ørret i Savalen. Aass (1989, udatert) konkluderte med at bekkeutsettinge-
ne trolig ga et dårlig resultat, mens utsetting av tosomrig settefisk (antallet har variert mellom 
1565 og 3406 ørret årlig) førte til en økning av ørretbestanden på 25-30 %. Siden 1987 har 
GLB vært pålagt å sette ut 6 000 tosomrig ørret årlig. Innslaget av settefisk i ørretfangstene i 
1990-91 var på 31 % (Linløkken 1993) og ca 40 % i 2000-2001 (Berge og Adolfsen 2002). Fra 
1993 er det fanget stamfisk i Mogaardsbekken og Sagbekken (se figur 2.1) av personell fra 
Evenstad settefiskanlegg. All utsatt ørret blir fettfinneklippet. En oversikt over utsettingene i 
perioden 1993-2010 er gitt i tabell 2.1.  
 
 
 
Tabell 2.1. Oversikt over antall tosomrig ørret satt ut i Savalen fra 1993 til 2010 (Kilde: Qvenild 
2008, Olav Berge pers. medd.). 
 
År Tosomrig utsettinger fra 

Evenstad Settefiskanlegg
1993 12 000 
1994 6 900 
1995 7 500 
1996 6 200 
1997 5 800 
1998 4 700 
1999 4 500 
2000 2 000 
2001 6 400 
2002 5 100 
2003 6 750 
2004 6 600 
2005 3 600 
2006 3 900 
2007 7 100 
2008 4 200 
2009 9 300 
2010 6 600 
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3 Materiale og metode 
 

 
3.1 Prøvefiske med garn 
 
Det ordinære prøvefisket ble gjennomført i slutten av juni (21.6.-23.6.) og i slutten av august 
(25.8.-27.8.) i 2010. I hver av disse periodene ble det fisket i strandsona (garn satt enkeltvis på 
0-10 meters dyp) med fem serier bestående av 1,5x25 meter bunngarn med maskevidder 10, 
12, 16, 2x21, 26, 29, 35, 39, 45 og 52 mm. I juni manglet to av disse seriene 10 og 12 mm. I 
begge periodene ble også én bunngarnserie satt i dybdeintervallet 20-35 meter (profundalt). I 
juni og august ble det også fisket med to flytegarnserier på 0-6 meters dyp og to serier på 15-
21 meters dyp. En flytegarnserie består av 6 meter dype og 25 meter lange garn med maske-
viddene: 16, 19, 22.5, 26, 29, 35, 39 og 45 mm.   
 
I tillegg til de ovennevnte prøvefiskeperiodene ble det gjennomført et prøvefiske med fire 
bunngarnserier (utvidet Jensen-serie bestående av maskeviddene: 16, 2x21, 26, 29, 35, 39, 
45, 52 mm) den 26.7.-29.7.2010. Det ble også satt to bunngarnserier nær kjente gyteører for 
røye den 22.-23.9.2010 med samme maskevidder som i juli. En oversikt over garninnsats er 
vist i tabell 3.1. 
 
I tillegg til fisk samlet inn under de ovennevnte prøvefiskerundene ble det med elektrisk fiske-
apparat fanget seks røye i lengdeintervallet 38 – 48 cm fra et gyteområde lengst nord i Sava-
len.  
 
 
Tabell 3.1. Oversikt over antall garnnetter og garnareal under prøvefisket i Savalen i 2010.  
* maskevidder fra 16 mm til 52 mm.    
 
Garntype Juni juli August September 
 Antall 

garnnetter 
Garnareal 
(m2) 

Antall 
garnnetter 

Garnareal 
(m2) 

Antall 
garnnetter 

Garnareal 
(m2) 

Antall 
garnnetter 

Garnareal 
(m2) 

Bunngarn  
(10-52 mm, 0-10 m) 

51 1913 36* 1350 55 2063 - - 

Bunngarn  
(10-52 mm, 20-35 
m) 

11 413 - - 11 413 18* 675 

Flytegarn  
(16-45 mm, 0-6 m) 

16 2400 - - 16 2400 - - 

Flytegarn  
(16-45 mm, 15-21 
m) 

16 2400 - - 16 2400 - - 

 
 
 

3.2 Prøvetaking 
All fisk ble lengdemålt og veid til nærmeste gram, unntatt ørekyt hvor all fisk ble talt opp og et 
utvalg ble lengdemålt. Fiskelengde er målt til nærmeste millimeter som naturlig fiskelengde 
(Ricker 1979), dvs. fra snutespiss til ytterste haleflik i naturlig utstrakt stilling. Kjønn og mod-
ningsstadium er bestemt etter Dahl (1917). Det ble tatt ut mager for diettanalyser fra ørret og 
røye.  
 
Det ble tatt ut vevsprøver til analyse av stabile isotoper fra ørret, røye og ørekyt. Det ble i til-
legg samlet inn zooplankton og bunndyr (damsnegl, vanninsekter og marflo) til analyse av sta-
bile nitrogen- og karbonisotoper (se kap. 3.6.4). 
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3.3 Ungfiskregistreringer og bekkebefaringer 
 
For å kartlegge naturlig rekruttering ble det 1. september 2010 elfisket i seks ulike innløpsel-
ver/bekker til Savalen (se figur 2.1). Fire av bekkene ble kun avfisket én gang på grunn av 
lave fisketettheter. 
 
Den 23. september 2010 ble det i tillegg gjennomført befaringer langs sju gytebekker. Befa-
ringene omfattet bekkenes utløp i Savalen og noen hundre meter oppover. Øverste vandrings-
hindring ble ikke definert, men de befarte strekningene ble vurdert med hensyn til vandrings-
forhold, egnethet for gyting og oppvekst. I tillegg ble det foreslått habitatforbedrende tiltak.  
 
Historiske opplysninger om de enkelte bekkene ble innhentet ved intervjuer av lokalkjente fis-
kere og grunneiere den 20. november 2010 på Savalen hotell. Møtet ble avholdt i regi av Sava-
len Fiskeforening. Følgende personer bidro med opplysninger; Knut Oldertrøen, Geir Hoel, 
Olav Strypet, Simen Ragnar Øren, Erik Kindølshaug, Arnt Bakkeng, Terje Reinertsen og Ivar 
Ystad. 
 
 

3.4 Fangstregistreringer 
 
Det ble utarbeidet fangstskjemaer for garnfiskere i Savalen. For garnfiskere som ikke hadde 
fiskerett ble det satt som krav at de måtte levere fangstrapport for å få være med i neste års 
trekning av garnkort. Grunneiere med fiskerett i Savalen ble også oppfordret til å levere fangst-
rapporter. Det ble også satt av kr 15 000 til premiering for innsending av fangstskjemaer. Ved 
beregning av avkastning er fangstskjemaer fra grunneiere og de som kjøpte garnkort behand-
let samlet. Innholdet i fangstskjemaene ga informasjon om dato, maskevidde, antall og kg ørret 
(villfisk og utsatt fisk separert) og røye. Av totalt 71 solgte garnkort sendte 52 garnfiskere inn 
fangstskjema. 46 av disse inneholdt opplysninger som egnet seg for videre beregninger.  
 
I tillegg ble det sendt ut forenklede fangstskjemaer (utarbeidet av Savalen fiskeforening) for 
sportsfiske og isfiske. Fra sportsfiske og isfiske kom det inn få rapporter, og data fra disse 
skjemaene er i hovedsak brukt til å beregne gjennomsnittsvekter for ørret og røye. Beregning-
ene av totalt antall garnfiskere og deres fangst, og antall fiskere som utøvde sportsfiske om 
sommeren og isfiske, er basert på informasjon fra fiskeoppsyn og sentrale personer med 
kunnskap om fisket i Savalen: 
 

• Av de 71 som hadde kjøpt garnkort ble det antatt at 90 % utøvde fiske, dvs. 64 fiskere. 
I tillegg ble det anslått at 20 grunneiere utover de som hadde levert rapport fisket med 
garn i 2010. Dette gir til sammen 84 aktive garnfiskere. 
 

• Det ble antatt at det i den viktigste delen av sommersesongen (10. juni - 31. august; to-
talt 83 dager) i gjennomsnitt var fem båter (med dregg/oter) på Savalen daglig, og at 
disse fikk tre fisker (like mange ørret og røye) per tur.  
 

• For fiske i vintersesongen ble fangster fra tre ”storfiskere” holdt utenfor. Disse rappor-
terte en samlet fangst på 4550 røye med en samlet vekt på 576 kg. For to av disse var 
antall røye fanget per fisketur på henholdsvis ca 17 og 32. Det ble videre antatt at det i 
perioden 15. desember - 31. mars (totalt 107 dager) i gjennomsnitt var fem fiskere på 
isen daglig. Da ”storfiskerne” antas å ta større fangster ble dagsfangster (antall per tur) 
skjønnsmessig satt til 10 røye for de øvrige isfiskerne.  
 

Disse forutsetningene ble brukt til å gjøre et grovt overslag over uttaket (avkastningen) av røye 
og ørret i Savalen i 2010. I tillegg ble opplysningene fra fangstskjemaene (garnfiske) brukt til å 
beregne andel utsatt fisk i fangstene og for å se på eventuelle forskjeller i uttak mellom som-
merfiske (15. mai – 19. august) og høstfiske (fra 10. september til isen legger seg).  
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3.5 Zooplankton 
 
I forbindelse med prøvefiske i juni og august ble zooplankton (dyreplankton) innsamlet med en 
planktonhåv som var 30 cm i diameter og med 90 µm maskevidde. I begge periodene ble det 
tatt vertikale håvtrekk fra 40 meter (bunn), 20 meter og 10 meter og opp til overflaten. Copepo-
der (hoppekreps) og cladocerer (vannlopper) ble bestemt til art, og et representativt antall indi-
vider ble talt opp fra hver prøve.   
 
 

3.6 Analyser 
 
3.6.1 Lengde og vekt 
Forholdet mellom lengde og vekt (fiskens kondisjon; k) er beskrevet ved: 
 

 , der V=vekt i gram og L=lengden i mm. 

  
3.6.2 Alder 
Ørret er aldersbestemt ved hjelp av otolitter og skjell. Aldersbestemmelse av røye er gjort fra 
otolitter. For ørret er lengdeveksten tilbakeberegnet fra skjellradiene, basert på direkte propor-
sjonalitet mellom fiskelengde og skjellradius (Lea 1910). 
 
3.6.3 Diett 
Mageinnholdet ble dissekert ut og oppbevart dypfryst fram til analyse under binokularlupe på 
laboratoriet. Ved analysen ble mageinnholdet bestemt til i alt 21 ulike grupper næringsdyr (se 
tabell 5.4.1). Andelen av de ulike næringsdyrgruppene i mageinnholdet ble bestemt til volum-
prosent. Magens fyllingsgrad ble vurdert etter en skala fra 0 (tom) til 5 (full). 
 
3.6.4 Stabile Isotoper 
Det er analysert stabile karbon- (13C/12C) og nitrogen- (15N/14N) isotoper på prøver fra ørret, 
røye, ørekyt, zooplankton og bunndyr i Savalen. Analysene ble utført ved Institutt for energi-
teknikk (IFE), Kjeller. På fisk ble muskelprøver tatt ut bak ryggfinnen. Prøvene ble tørket ved 
60 ºC i to døgn og homogenisert. For bestemmelse av isotopene ble 1 mg prøvemateriale veid 
inn og overført til en 5 x 9 mm tinnkapsel som så ble lukket og plassert i en Carlo Erba NCS 
2500 elementanalysator. Prøvene ble forbrent med O2 og Cr2O3 ved 1700 grader og NOx redu-
sert til N2 med Cu ved 650 ºC. Forbrenningsproduktene ble separert i en poraplot Q kolonne og 
overført direkte til et Micromass Optima isotop massespektrometer for bestemmelse av δ13C og 
δ15N. Duplikater ble analysert rutinemessig for hver tiende prøve. Forholdet mellom stabile iso-
toper av karbon og nitrogen (13C/12C, 15N/14N) rapporteres i promille, og det benyttes betegnel-
sen δ i henhold til følgende likning: δ13C eller δ15N (‰) = [( Rprøve / Rstandard) - 1 ] x 1000, der R 
representerer forholdet mellom tung og lett isotop (13C/12C eller 15N/14N). Alle isotopverdiene 
refereres til primære standarder. For karbon er dette et marint karbonat, Pee Dee Belemitt 
(Craig 1953), og for nitrogen atmosfærisk luft (Mariotti 1983). Internasjonale standarder analy-
seres samtidig med prøvene for hver tiende prøve. δ15N-resultatene kontrolleres med analyser 
av IAEA-N-1 og IAEA-N-2 standarder. δ13C-resultatene kontrolleres med analyser av USGS-24 
grafitt standard. IFEs verdier kontrolleres også mot en husstandard av ørretfilet. Ettersom δ13C 
verdiene påvirkes av fettinnholdet må en normalisering foretas før konklusjoner kan trekkes om 
karbonkildene til næringsdyr og fisk. Dette gjelder særlig for næringsdyr, men også for enkelte 
fisk som storvokst røye og ørret. Denne normaliseringen er gjort i henhold til anbefalinger gitt i 
Post m.fl. (2007). Prøver av zooplankton og ulike bunndyr er behandlet etter samme prosedy-
re. 
 
Resultatene av SIA fremstilles i biplott med δ13C-signaturen på x-aksen og δ 15N signaturen 
langs y-aksen. Når det gjelder δ13C, er konsumenter i ferskvann (f.eks. fisk) bare marginalt an-
riket (0,2 ‰ pr.trofisk nivå) i forhold til dietten, mens forskjellen i δ 15N er 3,4 ‰ pr. trofisk nivå. 
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Derfor benyttes δ13C som en indikasjon på energikilden (type planter) som er det viktigste 
grunnlaget for fiskeproduksjonen, mens δ 15N indikerer fiskens trofiske posisjon, og følgelig er 
godt egnet til å evaluere andelen av fiskespisere i bestandene. Dersom undersøkelser fra flere 
innsjøer plottes i samme biplott, må alle δ 15N data justeres til en felles baselinje. Til dette be-
nyttes primærkonsumenter som damsnegl (Lymnea peregra) for littorale karbonkilder og zoo-
plankton (Daphnia longispina) for pelagiske karbonkilder. Årsaken er at plantenes δ 15N kan 
variere over sesongen og mellom sjøer på grunn av ulike nitrogenkilder og sammensetning av 
plantearter. Det er derfor en fordel å bruke plantespisende dyrearter som integrerer denne in-
formasjonen over sesongen.  
 
3.6.5 Genetikk hos ørret 
 
DNA mikrosatelitter ble brukt for å undersøke variasjonen i 8 gener hos til sammen 4 grupper 
av villørret fra Savalen fra 1991 og 2010 (henholdsvis Vilf Sav 91 og Vilf Sav 10) og fra tilløps-
vassdragene Mogardsbekken (Mogb. 09) og Sagbekken (Sagb. 09) i 2009, samt fra 3 grupper 
av settefisk. To av gruppene var yngel av årsklassene 2009 og 2010 (henholdsvis Settef. 09 og 
Settef. 10), klekket av rogn fra 6-8 hunner av villfisk av lokal stamme (fra Mogardsbekken og 
Sagbekken) befruktet med 7-9 tilsvarende antall hanner. Den tredje gruppen settefisk var 
fanget som 1 – 6 år gammel fettfinneklippet fisk i Savalen (Finnekl. 10), og var av tilsvarende 
opprinnelse som settefiskyngelen som ble analysert, men med flere årsklasser innen gruppen. 
Genetisk struktur inne gruppen, samt genetisk avstand mellom gruppene ble analysert ved hjelp av 
Excel tillegget GenAlEx (http://www.anu.edu.au/BoZo/GenAlEx/, Peakall, R. & Smouse, P.E. 2006). 
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4 Resultater 
 

 
4.1 Fiskeartenes fordeling og relative tetthet i innsjøen 
Under prøvefisket i juni og august ble det fisket med flytegarn på to dyp (0-6 m og 15-21 m) i 
pelagialsonen og med bunngarn i strandsona (0-10 m) og på dypet (20-35 m).  
 
 
4.1.1 Strandsona (0-10 meter) og profundalsonen (20 – 35 meter) 
I strandsona var alle artene representert. I antall dominerte ørekyt (figur 4.1 a), men den ut-
gjorde bare en marginal del av den samlede fangsten i vekt. Det må understrekes at ørekyt er 
sterkt underrepresentert i fangstene på grunn av maskeviddesammensettingen. Med tanke på 
forholdet mellom ørret og røye, dominerte ørret fullstendig i antall i strandsonen (figur 4.1 a). 
Med unntak av ei røye fanget i juni var røya fraværende i fangstene i strandsona i juni og juli 
(figur 4.1 a), mens åtte røye ble fanget i dette habitatet i august.  
 
Selv om ørret dominerer over røye i strandsonen er ørretbestanden tynn. Antall ørret per 100 
m2 garnflate (CPUE) i maskevidder ≥ 16 mm varierte fra 1,01 - 2,81 (tabell 4.1). Fangstene var 
størst i juli og lavest i juni. I henhold til Ugedal m.fl. (2005) karakteriseres ørretbestander med 
CPUE< 5 som tynne. CPUE for røye i strandsona varierte fra 0-0,47 (tabell 4.1). 
 
Langs bunnen på større dyp (profundalsona) ble det kun fanget røye (figur 4.1 b). Den relative 
tettheten av røye var høyere i profundalsonen enn i strandsonen, med 3,26 og 2,07 røye per 
100 m2 garnflate i maskevidder ≥ 16 mm i henholdsvis juni og august (tabell 4.1). 
 
 
4.1.2 Pelagialen (0-6 og 15-21 meter) 
I de øvre (0-6 m) og dypere lag (15-21 m) av de frie vannmassene ble det kun fanget røye (fi-
gur 4.1 c, d). Den relative tettheten av røye var større i de dypere (15-21 m) enn i de øvre 
vannlagene (0-6 m), med henholdsvis 0,46-0,50 og 0,25-0,29 røye per 100 m2 garnflate (tabell 
4.1).  
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Figur 4.1. Antall ørret, røye og ørekyt fordelt på bunngarnfangster i strandsonen (0-10 m) og 
profundalt 20-35 m), samt flytegarnfangster i øvre (0-6 m) og dypere vannlag (15-21 m) i Sava-
len i juni og august 2010. I juli ble det kun fisket med bunngarn i strandsonen (0-10 m).  
 
 
 
Tabell 4.1. Garnareal, antall fisk fanget og antall fisk fanget per 100 m2 garnflate (CPUE). * for 
fisk fanget i bunngarn er CPUE beregnet for maskevidder 16 mm – 52 mm for å kunne karakte-
risere ørretbestanden etter Ugedal m.fl. 2005. ** CPUE for fisk fanget i flytegarn er basert på 
hele flytegarnserien (16-45 mm maskevidde). 
 
 Juni Juli August 
 Garnareal Antall fisk CPUE Garnareal Antall fisk CPUE Garnareal Antall fisk CPUE 
Ørret          
Strandsone (0-10 m)* 1687,5 17 1,01 1350 38 2,81 1687,5 33 1,96 
Røye          
Strandsone (0-10 m)* 1687,5 1 0,06 1350 0 0,00 1687,5 8 0,47 

Profundalsone (0-10 m)* 337,5 11 3,26 - - - 337,5 7 2,07 

Pelagialen (0-6 m)** 2400 6 0,25 - - - 2400 7 0,29 

Pelagialen (15-21 m)** 2400 12 0,50 - - - 2400 11 0,46 
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4.2 Røye 
 
4.2.1 Lengde- og aldersfordeling i ulike habitat 
Under prøvefisket ble det fanget røye i lengdeintervallet 11-35 cm (figur 4.2). I de øvre delene 
av pelagialen (0-6 m) og langs bunnen i strandsona ble det ikke fanget røye under 24 cm. Av 
11 røye ≥ 30 cm ble ni (81,8 %) tatt i strandsona eller i de øvre deler av pelagialen. Av 14 røye 
< 20 cm ble 10 (71,4 %) tatt langs bunn i profundalsona (20-35 m), mens fire ble tatt på 15-21 
meters dyp i pelagialen. Samlet for periodene juni og august, var det en signifikant forskjell i 
gjennomsnittslengder mellom ulike habitat (F3,64=23,05; p<0,001). Parvise sammenligninger 
(Bonnferoni post-hoc test) viste ingen forskjeller i gjennomsnittsstørrelse mellom røye fanget i 
de øvre vannlagene i pelagialen og i strandsonen (p>0,05), men at disse var signifikant større 
(p<0,05) enn røye fanget i dypere vannlag pelagialt (15-21 meter). Røye som ble fanget i dype-
re vannlag pelagialt (15-21 meter) var igjen signifikant større enn røye fanget profundalt 
(p<0,05).   
 
 
 

 
 
Figur 4.2. Lengdefordeling til røye fanget i øvre (0-6 m) og dypere (15-21 m) deler av pelagia-
len, langs bunnen i strandsonen (0-10 m) og i profundalen (20-35 m) i juni og august 2010. 
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Ettersom det var en relativt god sammenheng mellom lengde og alder hos røya gjenspeiles 
forskjellene i lengde mellom røye fanget i de ulike habitatene også i aldersfordelingen i fangs-
tene. Det er derfor en større andel yngre røye i profundalen og i de dypere vannlagene i pela-
gialen (figur 4.3.). Det ble fanget få røye eldre enn fem år under prøvefisket i Savalen i 2010 
(figur 4.3.).  
 

 
 
Figur 4.3. Aldersfordeling til røye fanget i strandsonen (0-10 m) og i profundalen (20-35 m), 
samt i øvre (0-6 m) og dypere (15-21 m) deler av pelagialen i juni og august 2010. 
 
 
 
4.2.2 Vekst, kjønnsmodning og kondisjon 
Veksten til røye i Savalen var god, og viser nærmest en linær økning frem til over 40-45 cm, 
med ca 5 cm i årlig tilvekst (figur 4.4). De seks største individene er imidlertid selektivt fanget 
med tanke på innsamling av stor fisk, og man skal være litt forsiktig med å tolke den generelle 
lengdeveksten i populasjonen som utholdende helt opp til over 45 cm, da disse individene kan 
representere den mer hurtigvoksende delen av bestanden. Garnfangstene tyder imidlertid på 
at svært få fisk når en alder over 5-6 år, samtidig som den yngre fisken fanget på gyteplassen 
ikke skiller seg vesentlig fra den garnfangete fisken. Det synes uansett som at veksten er god 
opp til ca 35 cm. Avstanden mellom nedre (juni) og øvre (august/september) regresjonslinjer i 
figur 4.4, gir en indikasjon på tilveksten gjennom vekstsesongen 2010.  
 
Halvparten av hannene og 20 % av hunnene var kjønnsmodne ved tre års alder, og ved fem 
års alder var all røye av begge kjønn kjønnsmodne. Det ble ikke funnet kjønnsmoden røye 
yngre enn tre år ved prøvefiske i slutten av juni og august. Ved prøvefisket nær kjent gyteplass 
for røye 22.-23. september 2010, ble det imidlertid funnet en gytemoden hann på to år.   
 
Kondisjonsfaktoren til røye øker med økende fiskelengde og gjennom sesongen (figur 4.5). 
Kondisjonsfaktoren til røye fra fire, og spesielt fem år og eldre er veldig god (tabell 4.2).  
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Figur 4.4. Empirisk lengde mot alder for røye fanget under prøvefiske i slutten av juni (sorte 
fylte sirkler), slutten av august (hvite sirkler) og i midten/slutten av september i 2010. De seks 
største røyene ble fanget med elektrisk fiskeapparat på gyteplass lengst nord i Savalen.  
 
 

 
 
Figur 4.5. Kondisjonsfaktor mot lengde for røye fanget under prøvefisket i slutten av juni (sorte 
fylte sirkler) og i slutten av august (hvite sirkler) 2010. Kondisjonsfaktor for 6 røye > 38 cm 
fanget i midten av september 2010 på gyteplass lengst nord i Savalen er også vist (grå fylte 
sirkler).   
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Tabell 4.2. Andel kjønnsmodne individer i aldersklassene 1 til 6 år for røye fanget ved prøve-
fiske i Savalen i juni og august 2010, og gjennomsnittlig kondisjonsfaktor (K-faktor) for røye 
fanget i slutten av august. * er basert på 6 gytemodne røye > 38 cm fanget med el-apparat på 
gyteplass nord i Savalen. 
 
 Kjønnsmodning Kondisjon 

 Hann Hunn August 

Alder N % modne n % modne K-faktor n 

1 2 0 1 0 0,82 3 
2 4 0 4 0 0,95 6 
3 6 50 5 20 0,97 6 
4 18 61 6 50 1,09 13 
5 4 100 14 100 1,22 8 
6 2 100 1 100 1,28* 2 
7     1,42* 1 
8     1,31* 3 
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4.3 Ørret 
 
 
4.3.1 Lengdefordeling  
Under prøvefisket ble det fanget ørret i lengdeintervallet 11,5-49 cm (figur 4.6). Lengdeforde-
lingen til ørret var dominert av fisk mindre enn 28 cm. Andel ørret større enn 30 cm varierte 
mellom 20 og 27 %, med høyest andel i juli og lavest i august. Andel utsatt fisk i totalmaterialet 
var 32,7 % (35 av 107), mens andelen var 24 % (6 av 25) for ørret i fangbar størrelse (> 30 
cm). 
 
 
 

 
 
Figur 4.6. Lengdefordeling til villfisk (sorte søyler) og settefisk (hvite søyler) av ørret fanget på 
bunngarn i juni (n=18), juli (n=44) og i august (n=45) i Savalen.  
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4.3.2 Vekst, kjønnsmodning og kondisjon  
 
4.3.2.1 Villfisk 
Veksten til ørreten i Savalen var veldig god, og villfisken var i gjennomsnitt ca 35 cm etter 6 år 
(figur 4.7a). Tilveksten de tre første vekstsesongene er relativt normal, og villfisken er i over-
kant av 15 cm etter 3 år. Tilveksten øker den fjerde og femte vekstsesongen til henholdsvis 65 
og 74 mm, for deretter å øke til over 90 mm den sjette vekstsesongen (figur 4.7b).  
 
 

 
Figur 4.7. Tilbakeberegnet lengde (± 2SE) til (venstre) og årlig tilvekst (± 2SE) for 72 ørret (vill-
fisk) fanget i Savalen i 2010.  
 
 
Kondisjonen til ørreten (villfisk) øker gjennom sesongen, og med økende alder/lengde. For 
fem- og seksåringene var kondisjonsfaktoren henholdsvis 1,14 og 1,16 (tabell 4.3.). Nær halv-
parten av hannene kjønnsmodnet som 3-åringer, mens de første hunnene ble kjønnsmodne 
som 5-åringer (22,2 %, se tabell 4.3). Gjennomsnittstørrelsen til gyteklare hunner fanget i slut-
ten av juli og slutten av august var på 37,8 cm. Det ble fanget hunner helt opp til 44 cm i slutten 
av juli som ikke hadde gytt før og heller ikke skulle gyte inneværende år. 
 
 
Tabell 4.3. Andel kjønnsmodne villfisk i aldersklassene 1 til 8 år for ørret fanget ved prøvefiske 
i Savalen i juni, juli og august 2010, og gjennomsnittlig kondisjonsfaktor (K-faktor) for ørret (vill-
fisk) fanget i slutten av juli og august. 
 
 Kjønnsmodning Kondisjon 

 Hann Hunn Juli/August 

Alder N % modne n % modne K-faktor N 

1 2 0 0 - 1,00 2 
2 2 0 8 0 0,98 10 
3 13 46,2 9 0 1,07 22 
4 6 67 10 0 1,04 11 
5 5 80 9 22,2 1,14 8 
6 2 100 5 60 1,16 5 
8 0 - 1 100   
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4.3.2.2 Utsatt fisk 
 
Veksten til den utsatte ørreten i Savalen var også veldig god, som for villfisken ser veksten ut 
til å øke betydelig etter at ørreten når lengder på 20-25 cm (figur 4.8). Settefisken får i gjen-
nomsnitt vekstomslaget noe før (ca ett år) enn villfisken, noe som skyldes at en settefisk på 1 
år er ca like stor som en toårig villfisk. Det ble ikke fanget utsatt hannfisk eldre enn tre år. Ingen 
av disse var kjønnsmodne (tabell 4.4). Halvparten av de utsatte hunnene ble kjønnsmodne 
som 4-åringer (tabell 4.4). Kondisjonsfaktoren til den utsatte ørreten økte med økende al-
der/lengde, og lå rundt 1,2 for aldersklassene 4-6 år.   
 
 

 
 
Figur 4.8. Empirisk lengde (± 2SE) ved alder for 35 settefisk tatt under prøvefiske i Savalen i 
2010. Hvite sirkler representerer ørret tatt i juni, og svarte sirkler ørret tatt i juli og august. 
 
 
 
Tabell 4.4. Andel kjønnsmodne settefisk i aldersklassene 1 til 6 år for ørret fanget ved prøve-
fiske i Savalen i juni, juli og august 2010, og gjennomsnittlig kondisjonsfaktor (K-faktor) for ør-
ret (settefisk) fanget i slutten av juli og august. 
 
 Kjønnsmodning Kondisjon 

 Hann Hunn Juli/August 

Alder n % modne n % modne K-faktor N 

1 3 0 2 0 1,05 4 
2 5 0 9 0 1,08 14 
3 5 0 5 0 1,07 8 
4 - - 2 50 1,20 2 
5 - - 3 100 1,20 2 
6 - - 1 0 1,17 1 

 
 
 
 

Alder (år)

0 1 2 3 4 5 6 7

L
en

g
d

e 
(m

m
)

0

100

200

300

400

500

600

n=4

n=14

n=8

n=2

n=2

n=2

n=1

n=1

n=1

Juli/august
Juni



NINA Rapport 720 

25 

4.3.3 Ungfiskregistreringer og bekkebefaringer 
Her gis en sammenstilling av ungfiskregistreringene gjort den 1. september 2010. Tilstands-
vurderingene og forslagene til biotopforbedrende tiltak er oppsummert i vedlegg.  
 
Mogaardsbekken og Sagbekken utpeker seg som de viktigste gytebekkene til ørretbestanden i 
Savalen. Elektrofiske i disse bekkene gav en estimert totaltetthet på 111 (Mogaardsbekken) og 
71 (Sagbekken) ungfisk per 100 m2 (tabell 4.5). I begge disse bekkene ble tettheten av år-
syngel (0+) beregnet til rundt 50 per 100 m2. I de andre bekkene varierer beregnet totaltetthet 
fra ca 9-31 ungfisk per 100 m2. Nøsterdalsbekken er den beste av de andre bekkene, med 
både høyest beregnet totaltetthet og tetthet av årsyngel (ca 26 per 100 m2, se tabell 4.5). 
Nøsterdalsbekken er imidlertid relativt liten, og dens bidrag med fisk til Savalen er trolig be-
skjedent. I følge lengdefordelingene i figur 4.9, er årsyngel (0+) mellom 30 og 50 mm, mens 
ettåringene (1+) er mellom 65-90 mm. Med unntak av i Mogaardsbekken, hvor det også er noe 
eldre fisk (i hovedsak 2+), består fangstene i hovedsak av årsyngel og 1+ ørret (figur 4.9).  
 
 

 
 
Figur 4.9. Prosentvis fordeling av ørret i ulike lengdeklasser fanget ved elektrofiske i 6 tilløp-
selver til Savalen den 1.9.2010. Navn på elv/bekk og antall ørret fanget er gitt i parentes. 
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Tabell 4.5. Elektrofiskeresultater fra tilløpsbekker til Savalen i september 2010. Underteksten 
”total” refererer til all fisk og underteksten ”0+” refererer til årsyngelen. Under kolonnen 
”Fangst” er det oppgitt tre tall skilt med skråstrek (/). Disse angir henholdsvis 1., 2. og 3. gangs 
overfiske. N=bestandsestimat, SE=standard error. Tettheten er gitt i antall ørret per 100 m2. 
 
Elv/bekk Areal Fangsttot Fangst0+ Ntot±2SE N0+±2SE Tetthettot Tetthet0+ 

Mogaardsbekken 150 55/29/28 32/12/13 167,1±61,8 72,0±23,2 111,4 48,0 
Sagbekken 150 44/35/10 28/26/8 106,1±19,6 79,5±24,3 70,8 53,0 

Savalbekken 210 12/-/- 1/-/- - - 9,3 0,8 
Nøsterdalsbekken 100 19/-/- 16/-/- - - 30,8 25,9 
Lomsjøbekken 87,5 12/-/- 8/-/- - - 22,2 14,8 

Sandviksbekken 90 10/-/- 8/-/- - - 18,0 14,4 
 
 
 
4.3.4 Genetikk 
 
De 8 undersøkte genene forekom hver i 3 – 17 varianter (alleler) i det samlede materialet, og 
det ble til sammen funnet 78 genvarianter av de 8 undersøkte genene. Det ble funnet 40 – 64 
varianter innen hver gruppe av ørret. Settefiskgruppene hadde et betydelig lavere antall genva-
rianter (40 – 49) enn villfiskgruppene (53 – 64), og det gjaldt også gruppen settefisk som var 
fanget i Savalen og som bestod av seks årsklasser settefisk (42 genvarianter). I det samlede 
materialet av settefisk (Settef. totalt) var imidlertid antall genvarianter på nivå med villfiskens, 
61 varianter mot 53 - 64 i villfiskgruppene. PCA plot (figur 4.10) på grunnlag av beregnet ge-
netisk distanse viser at den genetiske avstanden mellom villfisk og settefisk er betydelig. Det er 
også den genetiske avstanden mellom settefiskgruppene, slik at hver årsklasse av settefisk, 
som altså er avlet av ulike grupper av få ville foreldre, er genetisk nokså forskjellige.  
 
 

 
 
Figur 4.10. PCA – plot som viser genetisk avstand mellom de undersøkte gruppene av ørret 
fra Savalen. 
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4.4 Ørekyt 
 
Det ble fanget 129 ørekyt i juni og 123 i august, totalt 252 fisk. Det ble kun fanget ørekyt i garn 
med 10 mm maskevidde og i strandsona. Fangst per garnnatt var større i juni (43 ørekyt) enn i 
august (24,6 ørekyt). I juni ble det i hovedsak fanget gyteklare hunner (116 av 129), noe som 
trolig skyldes hunnenes rundere kroppsform som resulterer i høyere fangbarhet i 10 mm sam-
menlignet med hannene. Bendelormen Ligula sp. ble funnet i tre individer. Vi kan uansett ikke 
tolke for mye ut av ørekytfangstene, da maskeviddene vi har brukt (≥ 10 mm) kun fanger opp 
de største individene.  
 
 

4.5 Diett og energistrøm 
 
4.5.1 Mageprøver 
 
4.5.1.1 Røye 
Dietten til røya (tabell 4.6) i juni var dominert av fjærmygglarver og pupper, mens andelen dy-
replankton (pelagiske arter) var ubetydelig. Dette er typisk for en periode da det foregår mye 
klekking, og fjærmygg er vanligvis de viktigste insektene på bunnen i regulerte sjøer. Røya 
spiste også mye overflateinsekter, trolig mest nyklekt fjærmygg. Man kan legge merke til at 
også røye som er fanget langs bunnen på dypt vann (profundalt) hadde spist mye overflatein-
sekter. Dette tyder på at denne fisken beveger seg mye i vannmassene på denne tiden. Meng-
den muslinger i magene til røya fanget i flytegarna på 15-21 m dyp tyder også på mye beve-
gelse hos fisken. Den ene røya som ble fanget i strandsona hadde spist ørekyt. 
 
I august dominerte dyreplankton, spesielt Daphnia galeata og Bythotrephes longimanus, i 
røyemagene. Fisk fanget i flytegarna på dypt vann hadde også tatt en del fjærmyggpupper, 
mens fisk fra bunngarna på dypt vann hadde spist en del linsekreps og fjærmygglarver. I au-
gust var innholdet av byttedyr i magene i overensstemmelse med det habitatet fisken ble fang-
et i, noe som tyder på at fisken beveget seg mindre mellom habitater enn i juni.  
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Tabell 4.6. Sammensetning av mageinnhold i volumprosent hos 26 røye fanget den 21.6-
23.6.2010 og 32 røye fanget den 25.8.-27.8.2010. Byttedyrgrupper > 10 % er uthevet. 
 
Garn Juni August 

 0-6 m 15-21 m Litoralt Profundalt 0-6 m 15-21 m Litoralt Profundalt 

Antall (N) 6 9 1 10 5 9 8 10 

Antall tomme mager 0 5 1 3 0 0 1 2 

Krepsdyr         

Bunnlevende arter         

Marflo         

Skjoldkreps         

Linsekreps 1,1 11,3  0,7 3,0 0,2 1,4 11,5 

Pelagiske arter         

Bythotrephes longimanus 0,2    12,7 30,8 40,0 26,6 

Daphnia galeata 1,2 0,5   83,0 55,9 57,7 15,9 

Holopedium gibberium 0,4        

Bosmina longispina 1,3    0,2 0,1   

Hoppekreps (Calanoide)     1,1 1,2 0,1 2,3 

Vannlevende insekt         

Døgnflue nymfe          

Steinflue nymfe          

Fjærmygglarve   5,0 7,0 25,7    30,0 

Fjærmyggpuppe  10,1 58,8 60 17,9  11,7  2,5 

Vårfluelarve (husbyggende)          

Vårfluelarve (frittlevende)         

Vannkalv (imago) 3,3        

Vannkalv (larve)         

Overflateinsekter 79,0  3,0 44,3  0,1 0,7 2,5 

Snegl         

Muslinger  12,5  11,1    6,3 

Fisk   30      

Annet        2,5 

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 
 
4.5.1.2 Ørret 
Ørreten hadde spist mest bunndyr i juni og august, mens mageinnholdet i juli var dominert av 
overflateinsekter (tabell 4.7). Det er verdt å merke seg at skjoldkreps var et vanlig byttedyr i 
juni og august, mens marflo var vanlig i ørretmagene i juli og dominerende byttedyr i august. 
Ellers var husbyggende vårfluelarver viktig ørretmat i alle tre fiskerundene. I juli og august 
hadde ørreten spist relativt mye Bythotrephes longimanus. Dette er en stor rovform av dyre-
plankton som delvis lever i tilknytning til bunnen. Det betyr at også ørreten, som ellers tar lite 
dyreplankton, også kan være i stand til å fange denne planktonarten. Det er litt uventet at fisk 
spiller så liten rolle i ørretens diett, tatt i betraktning den relativt store tettheten av ørekyt i 
strandsona i Savalen.  
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Tabell 4.7. Sammensetning av mageinnhold i volumprosent hos 79 ørret fanget den 21.6.-
23.6.2010, 28.7.-29.7.2010 og 25.8.-27.8.2010. Byttedyrgrupper > 10 % er uthevet. 
 
Habitat Litoralt (0-10 m) 

 Juni Juli August 

Antall (N) 16 25 38 

Antall tomme mager 7 6 0 

Krepsdyr    

Bunnlevende arter    

Marflo  7,2 24,8 

Skjoldkreps 10,0  5,8 

Linsekreps  0,8 3,1 

Pelagiske arter    

Bythotrephes longimanus  7,6 17,9 

Daphnia galeata  0,3 2,2 

Holopedium gibberium    

Bosmina longispina   0,1 

Hoppekreps (Calanoide)    

Vannlevende insekt    

Døgnflue nymfe    0,5 

Steinflue nymfe  1,1  0,7 

Fjærmygglarve   0,8 0,5 

Fjærmyggpuppe  23,3 0,2 0,7 

Vårfluelarve (husbyggende)  50,6 12,6 11,4 

Vårfluelarve (frittlevende)  0,5 8,4 

Vannkalv (imago) 1,1 1,6  

Vannkalv (larve) 1,1   

Overflateinsekter 5,1 61,3 21,0 

Snegl 5,6 1,6 0,4 

Muslinger   0,3 

Fisk   2,2 

Annet 2,1 5,5  

Totalt 100 100 100 

 
 
 
4.5.2 Stabile Isotoper 
Resultatene av analysene av stabile isotoper (SIA) er vist i figur 4.11. De fleste røyene har en 
langt lettere δ13C signatur enn ørret og ørekyt. Verdier i området -29 ±1 ‰ indikerer at zoo-
plankton (-31 til -29 ‰) er en viktig matkilde. Likevel indikerer verdiene også innslag av en 
matkilde med litt tyngre δ13C signatur enn zooplankton. I slike situasjoner er det ofte pupper 
eller nyklekte insekter av fjærmyggpupper som er en viktig matkilde. Fjærmygglarvene, som 
lever på bunnen i profundalsona og stiger opp til overflaten under klekkingen kan være en slik 
kilde. Både puppene og de nyklekte insektene er lett tilgjengelig i en intensiv klekkeperiode. Vi 
har ikke analysert fjærmyggpupper her, men i slike sjøer har de ofte en δ13C signatur som er 
nær den man finner i landplanter (-28 til -26 ‰). Det er interessant å se at fire store røyer (380-
480 g, figur 4.12) hadde δ13C signaturer som var langt tyngre enn de andre røyene. For disse 
er δ13C signaturen typisk for matkilder som befinner seg i strandsona (insektlarver, marflo, 
snegl, biller og ørekyt; (-25 til -21 ‰). Dette er også matkildene for de aller fleste ørreter og 
ørekyt som er undersøkt, selv om det også blant ørretene var tre avvikere med en betydelig 
lettere δ13C signatur. Disse har trolig vært på næringssøk i de frie vannmassene i perioder på 
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ettersommeren. Mageprøvene indikerer at B. longimanus er det viktigste planktoniske byttedy-
ret for ørret (jf tabell 4.7). 
 

 
Figur 4.11. Diagram for stabile karbon- og nitrogen-isotoper i fisk og næringsdyr i Savalen 
2010.  
 
 
Den trofiske posisjonen til røye < 350 mm (figur 4.12), var nær et trofisk nivå 3,4 ‰ over zoo-
planktonet (figur 4.11). Dette viser at zooplankton er den dominerende matkilden, noe også 
mageprøvene viste i august. Innen zooplanktonet finnes det også en liten andel rovformer som 
Bythotrepes longimanus og Leptodora kindtii som ofte foretrekkes blant planktonspisende fisk. 
I diagrammet er det presentert signaturer for alt zooplankton og det er ikke skilt på plantespi-
sende (herbivore) arter og rovformer (carnivore). Det er rimelig å anta at spredningen i δ15N 
signaturen (6,5-8,2 ‰) skyldes individuelle forskjeller blant røyene i andel av herbivore og kar-
nivore zooplankton som har inngått i dietten. Den trofiske posisjonen til ørreten og de store 
røyene er ca. 1,5 ‰ høyere enn ørekyt. Det er ikke urimelig å anta at ørekyt kan inngå i dietten 
slik de gjør i mange innsjøer i fjellregionen (Rognerud m.fl. 2003). Våre mageanalyser fra juni, 
juli og august tyder imidlertid på at ørekyt er et sjeldent innslag i dietten til både røye og ørret i 
Savalen. Undersøkelser i andre innsjøer har imidlertid vist at ørekyt kan være svært viktig bytte 
i korte perioder, f eks i forbindelse med ørekytas gyteperiode om våren (Museth m.fl. 2003).    
 
I Savalen var det også en sammenheng mellom isotopsignaturene og fiskens størrelse (figur 
4.12). Trofisk posisjon (δ15N signaturen) for røye sank med økende lengde innenfor lengdein-
tervallet 100 – 320 mm samtidig med at karbonsignaturen ble gradvis lettere. Dette viser at et-
ter som røya vokser oppholder den seg i økende grad i de frie vannmassene. Den får en 
økende andel zooplankton i føden som også fører til en lavere trofisk posisjon. Røye som er 
større enn 320 mm trekker inn i strandsonen for næringssøk og får en stadig tyngre δ13C signa-
tur og høgere trofisk posisjon. Predasjon på ørekyt kan være en medvirkende forklaring til det-
te. Ørret mindre enn 300 mm søker næring både i de grunneste delene av strandsonen (δ13C 
verdier, -24 til -22 ‰) og de dypere (-26 til -24 ‰). Noen få har også spist zooplankton i de frie 
vannmassene. Ørret større enn 300 mm holder til i strandsonen og har samme trofiske posi-
sjon som de store røyene.  
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Figur 4.12. Sammenhengen mellom stabile isotoper og fiskens lengde for ørret og røye i Sava-
len 2010.  
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4.6 Zooplankton 
 
4.6.1 Artssammensetning 
 
Sammensetningen i vertikale håvtrekk av hoppekreps og vannlopper er gitt i relative forhold i 
prøver fra 10, 20 og 40 meter (figur 4.13 og 4.14).  
 
 
4.6.1.1 Copepoder (hoppekreps) 
 
Hoppekreps dominerte over vannlopper i vannmassene i både juni og august. I juni utgjorde 
ulike stadier av den calanoide hoppekrepsen Arctodiaptomus laticeps ca 50 % av hoppekrep-
sene i de øverste 10 m av vannsøylen. I august var andelen av calanoide hoppekreps (A. lati-
ceps og Heterocope appendiculata) ca 20 % i de øverste 10 m. I begge perioder økte andelen 
av cyclopoide hoppekreps (ubestemte nauplier, copepoditter og adulte av Cyclops scutifer og 
Mesocyclops leuckarti) med økende dyp (figur 4.13).  
 
 

 
 
Figur 4.13. Prosentvis fordeling av hoppekreps i prøver fra 10, 20 og 40 m vertikale håvtrekk i 
Savalen i 2010.  
 
 
 
4.6.1.2 Cladocerer (vannlopper) 
I juni var det i de øverste 10 m en relativt lik fordeling av Bosmina longispina, Holopedium gib-
berum (gelekreps) og Daphnia galeata i de øverste 10 m av vannsøylen. Andelen B. longispina 
øker med økende dyp i både juni og august, men andelen er totalt sett lav i august, med fravær 
i de øverste 10 m og ca 15 % av antallet fra bunn (40 m) og opp. Av vannloppene dominerte D. 
galeata i hele vannsøylen i august, med noe B. longispina i dypet (figur 4.14).  
 
Gjennomsnittslengden til voksne D. galeata (i hovedsak eggbærende hunner) var større i au-
gust (gjennomsnitt ± SE: 2,18 ± 0,10) enn i juni (gjennomsnitt ± SE: 1,66 ± 0,05; F1,26=25,02, 
p< 0,001). I august var også gjennomsnittsstørrelsen signifikant større i prøven fra de øverste 
10 m (gjennomsnitt ± SE: 2,48 ± 0,04) enn i prøven fra 40 m (gjennomsnitt ± SE: 1,82 ± 0,05; 
F1,6=100,86, p<0,001, se figur 4.15). Forskjellene mellom dybdesjiktene er imidlertid enda 
større, da prøver fra større dyp også inneholder individer fra de øverste meterne. 
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Figur 4.14. Prosentvis fordeling av vannlopper i prøver fra 10, 20 og 40 m vertikale håvtrekk i 
Savalen i 2010.  
 
 
 
 

 
 
Figur 4.15. Gjennomsnittlig kroppslengde ± 2SE på adulte D. galeata i 10, 20 og 40 m vertika-
le håvtrekk i slutten av juni (hvite sirkler) og slutten av august (svarte sirkler) i Savalen i 2010.    
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4.7 Fangstregistreringer 
 
4.7.1 Garnfiske 
I henhold til 46 fangstskjemaer fra garnfiskere med utfyllende opplysninger om fangsttidspunkt, 
innsats og fangst ble det beregnet en samlet fangstinnsats på 2477 garnnetter. Garninnsatsen 
er størst under sommerfisket, med 60,8 % av total garninnsats (tabell 4.8). De 46 garnfiskerne 
rapporterte en samlet fangst på 4926 røye (totalt 2,0 røye per garnnatt) og 278 ørret (0,11 ørret 
per garnnatt). For sesongen samlet, tilsvarte dette 107 røye (26 kg) og 6 ørret (2,5 kg) per 
garnfisker. For røye var fangstene langt høyere under høstfisket enn under sommerfisket, med 
henholdsvis 3,7 og 0,9 røye per garnnatt. For ørret er forholdet motsatt, med 0,14 ørret per 
garnnatt under sommerfisket og 0,06 ørret per garnnatt under høstfisket (tabell 4.8).  
 
Gjennomsnittsvekten til røya var større under sommerfisket (291 gram) enn under høstfisket 
224 gram). Samlet for garnsesongen var gjennomsnittstørrelsen på 241 gram. For ørret var 
utsatt fisk i gjennomsnitt større enn villfisk med henholdsvis 486 og 391 gram sett sesongen 
under ett (tabell 4.8). Andel utsatt fisk for hele materialet var ca 21 %, mens for ørret tatt på 
garn med 29 mm maskevidde eller større var andelen 28,6 %. 
 
 
 
Tabell 4.8. Innsats og fangst (antall og kg) av røye og ørret fra 46 garnfiskere i Savalen i 2010. 
Gjennomsnittvekter for begge arter og andel settefisk totalt og for ørret tatt i garn med maske-
vidder ≥ 29 mm er også oppgitt. 
 Samlet (hele sesongen) Sommerfiske Høstfiske 
Ant. rapporter 46 30 41 
Ant. garnnetter 2477 1505 972 
Ant. røye 4926 1288 3638 
Kg røye 1189 375 814 
Ant. røye/garnnatt 2,0 0,9 3,7 
Ant. røye/garnfisker 107 43 89 
Kg røye/garnfisker 26 13 20 
Snittvekt røye (g) 241 291 224 
Ant. ørret  278 215 63 
Kg ørret  114 96 19 
Ant. ørret/garnnatt 0,11 0,14 0,06 
Ant. ørret/garnfisker 6,0 7,2 1,5 
Kg ørret /garnfisker 2,5 3,2 0,5 
Snittvekt villfisk (g) 391 442 236 
Snittvekt settefisk (g) 486 452 700 
Andel settefisk (%) 20,9 23,3 12,7 
Andel settefisk  i ≥ 29 mm 28,6 29,0 25,9 
 
 
Etter opplysninger fra oppsyn og sentrale personer i forhold til fisket i Savalen ble det beregnet 
at 84 personer deltok i garnfisket i 2010. Med en gjennomsnittelig fangst på 107 røye (26 kg) 
per garnfisker gir dette en anslått avkastning av røye på 9000 fisk eller ca 2200 kg. For ørret 
blir estimert avkastning på garn ca 500 fisk eller ca 200 kg. Dette tilsvarer en avkastning på ca 
1,4 kg ha-1 røye og 0,1 kg ha-1 ørret (regnet etter innsjøareal ved HRV).  
 
 
4.7.2 Sportsfiske sommer og vinter 
Med de forutsetninger som er gitt i kapittel 3.4, kan man estimere antall røye og ørret fanget 
ved sportsfiske i sommersesongen og under isfiskesesongen. I følge fangstskjemaer fra stang-
fiske (høyst sannsynlig markdrag) sommeren 2010 var samlet vekt for 218 røye på 94,6 kg. 
Dette gir en gjennomsnittsvekt på 434 gram for røye fanget på stang. Fangstrapporten til den 
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”ivrigste” stangfiskeren viste at han tok ca 6 røye per dag. Samlet vekt på 24 ørret var 18,9 kg, 
noe som gir en gjennomsnittsvekt på 789 gram.  
 
Selv om røye dominerte fangstene i følge fangstrapportene fra stangfiskerne antar vi at forhol-
det i sportsfiskefangstene er 1:1. Dette fordi oterfiskere ikke har rapportert, og at dette fisket i 
all hovedsak fanger ørret. Fem båter om dagen i 83 dager som hver fanger 3 fisk, gir en av-
kastning på ca 1250 fisk. Dette tilsvarer 625 røye (270 kg) og 625 ørret (490 kg). 
 
For de tre ”ivrigste” isfiskerne var gjennomsnittsvektene på røya 112, 153 og 185 gram. Dette 
gir et uvektet snitt på ca 150 gram for røye fanget på isen. Disse tre fanget totalt 4550 røye 
med en totalvekt på 576 kg. Basert på opplysninger fra oppsynet antar vi at det i tillegg var 
gjennomsnittlig 5 fiskere på isen per dag i perioden 15. desember - 31. mars (107 dager). Med 
en antatt gjennomsnittlig dagsfangst på 10 røye gir dette et ytterligere uttak på 5350 røye. To-
talt tas det da ca 10 000 røye eller ca 1500 kg under isfisket. Andel ørret som tas under isfisket 
er trolig ubetydelig. 
 
Samlet avkastning i Savalen ligger trolig rundt 4000 kg røye (ca 20000 fisk) eller ca 2,6 kg røye 
ha-1 (HRV). For ørret ligger avkastningen trolig rundt 700 kg (ca 1100 fisk) eller 0,6 kg ha-1 
(HRV). Samlet estimert avkastning er vist i tabell 4.9. Det må imidlertid understrekes at dette 
er grove estimater.   
 
 
     
Tabell 4.9. Estimert avkastning av røye og ørret fordelt på ulike fiskemetoder i Savalen i 2010. 
 
Type fiske Antall røye Kg røye Antall ørret Kg ørret 
Garnfiske 9000 2200 500 200 
Sommerfiske (Oter/dregg/stang) 625 270 625 490 
Isfiske 10000 1500 - - 
Totalt 19625 3970 1125 690 
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5 Diskusjon 
 

5.1 Habitatbruk og fangster 
 
Ørret og røye skiller seg i måten de utnytter habitatene på i Savalen. I bunnære grunne områ-
der dominerte ørret og ørekyt, mens røye dominerte langs bunnen i dypere områder og i de frie 
vannmasser. Dette er i samsvar med undersøkelser gjort i perioden 1980 til 1990/91 (Enerud 
1981, Hansen & Stubbsjøen 1984, Linløkken 1993), og er den vanlige observasjonen når ørret 
og røye forekommer sammen. Undersøkelsene i Savalen i 2000 (Berge & Adolfsen 2002) gav 
noe større bunngarnfangster av røye enn ørret, men likevel var ørreten begrenset til strandso-
na, mens røya ble fanget i alle habitater. Dominansforholdene mellom røye og ørret i fangstene 
i næringsfattige innsjøer som Savalen vil generelt avhenge av rekrutteringsforholdene for de to 
artene (Jonsson & Borgstrøm 2000). Ørreten er avhengig av oppvekstarealer i gytebekkene og 
næringsforhold i strandsona. Det synes som at tilgjenglig bekkearealikke blir utnyttet fullt ut i 
Savalen. Røya er derimot avhengig av gyteforhold i selve innsjøen. Det vil vanligvis være god 
tilgang på egnete gyteplasser for røye selv i regulerte innsjøer, og røyeungene klarer seg godt 
på dypere vann. Det er derfor nokså uventet at røyebestanden likevel er forholdsvis tynn i Sa-
valen. Dette skyldes trolig at røya ikke har funnet gode nok gytearealer på dypere vann etter at 
reguleringen ødela grunnørene. Observasjoner av gytende røye i Belsvikbekken og ovenfor 
kulvertene i nordenden av Savalen kan også tyde på dette. Undersøkelser fra andre lokaliteter 
med langt større røyefangster enn i Savalen viser at røye i stor grad kan bruke strandsona 
(Hegge m.fl. 1989, Klemetsen m.fl. 2002). I Takvatnet, før en omfattende utfisking av røye, ble 
det fanget over 20 røye per 100 m2 garnflate per garnnatt (CPUE) i strandsona (Klemetsen 
m.fl. 2002). I denne perioden utgjorde ørret mindre enn 1 % av fiskefangstene på grunt vann. 
Etter en omfattende utfisking av røye med teiner ble garnfangstene av røye redusert med ca 
50 %, og andelen ørret i fangstene stabiliserte seg etter hvert på rundt 15 %. I strandsona i 
Atnsjøen dominerte ørreten i dybdeintervallet 0-10 meter, men fangstene av røye i dette dyb-
deintervallet lå likevel stabilt med CPUE på 6-7 (Hesthagen & Saksgård 2004). Til sammenlig-
ning lå CPUE for røye i strandsona i Savalen mellom 0-0,47. Røye kan effektivt utnytte både 
bunndyr og zooplankton i alle innsjøhabitatene, men med ørret til stede vil røya i mindre grad 
utnytte strandsona (Amundsen 1995, Klemetsen m.fl. 2003). Årsaken er at ørreten er mer ag-
gressiv og mer effektiv til å spise bunndyr enn røya (Klemetsen & Amundsen 2000). Røya er 
langt bedre enn ørret til å utnytte zooplankton som føde, men hvis konkurransen og preda-
sjonsfaren er liten i strandsona vil tilgangen på større næringsdyr i dette habitatet trekke fisk dit 
(Langeland m.fl. 1991). Våre fangster av relativt stor røye i strandsona viser at røye med en 
størrelse som klarer seg mot predasjon og eventuell aggresjon fra ørret finner relativt gunstige 
næringsforhold der.  
  
I Savalen var fangstene av røye i flytegarna (både i overflata og på 15-21 meters dyp) også 
svært lave (CPUE < 0,5). Dette gjaldt også ved prøvefisket i august, til tross for at tettheten og 
tilgangen på profitable arter av zooplankton (D. galeata og B. longimanus) syntes å være god. 
Den relative tettheten av røye var størst langs bunnen i dypere områder, men må uansett sies 
å være relativt lav.  
 
Undersøkelser av røye viser at garnfangst per innsatsenhet kan være et brukbart indirekte mål 
på tettheten av røye. For eksempel viser fangstene en forventet tendens før, under og etter en 
utfisking (Klemetsen m.fl. 2002, Jansen m.fl. 2002), og fangstene er relativt stabile gjennom 
sesongen i bestander som ikke beskattes hardt (Hegge m.fl. 1989). Relativ tetthet av røyebe-
stander kan dermed sammenlignes på basis av garnfangster. Røyebestanden i Savalen synes 
å være tynn sammenlignet med andre innsjøer (Hegge m.fl. 1989, Klemetsen m.fl. 2002, Gre-
gersen m.fl. 2006, Museth m.fl. 2008, Solem m.fl. 2010, Hesthagen m.fl. 2010). Garnfiskere i 
Savalen får også relativt lave fangster, med ca 0,9 røye per garnnatt for sommerfiske, eller litt i 
overkant av to røye per 100 m2 garnareal. Da garnfiskere ikke har lov til å fiske nærmere enn 
100 meter fra land, stemmer dette brukbart med de profundale fangstene i vårt prøvefiske. På 
grunn av lokale fiskeres kunnskap om ”gode” fiskeplasser, og bruk av færre maskevidder mer 
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tilpasset en viss størrelse av røye, er dette fisket trolig mer effektivt enn vårt prøvefiske. Inn-
trykket av at røyebestanden i Savalen er tynn bekreftes også av forekomsten av store individ 
av vannloppen Daphnia galeata. Dette er en art som normalt beites kraftig ned i innsjøer med 
tette bestander av planktonspisende fiskearter (Nilssen & Wærvågen 2002) som røye. Den be-
slektede vannloppen Daphnia longispina er også tidligere funnet med tilsvarende stor kropps-
lengde i noen få innsjøer i Oppland, bl.a. Selsjøen i Søndre Land, også et ørret- og røyevann 
(Wærvågen & Nilssen 2002). 
 
I Takvatnet fant Klemetsen m.fl. (2002) at utfiskingen av en småvokst ”tusenbrødre”-bestand 
av røye, resulterte i at flere røye oppnådde større lengder. De store røyene ble kannibaler, noe 
som førte til redusert rekruttering slik at den gunstige bestandsstrukturen ble opprettholdt 
(Amundsen 1994, Svenning & Borgstrøm 1995, Klemetsen m.fl. 2002). I Savalen viste imidler-
tid isotopanalysene at større røye (opp til 1,5 kg) i liten grad spiste smårøye, og at rekruttering-
en derfor sannsynligvis ikke blir holdt nede som følge av predasjon. Dette tyder på at rekrutte-
ringen av røye trolig fortsatt er begrenset av tilgjengeligheten på gode gyteområder, sammen-
lignet med perioden før regulering. Med andre ord, ”djupørene” er ikke så gode gyteplasser 
som ”landørene” var. I tillegg holdes røyebestanden i Savalen nede gjennom et forholdsvis 
hardt garn- og isfiske. 
 
I enkelte vann kan man ha en todelt (splittet) røyebestand (Hesthagen m.fl. 2010) med en sent 
voksende fraksjon i dypet og en fraksjon bestående av individer med bedre tilvekst i de øvre 
vannlagene. Dette er trolig et vanlig fenomen i innsjøer som har store arealer med dype områ-
der og stabil tilgang på flere typer næring. Det er ingen tegn til bestandssplitting i røyebestan-
den i Savalen, og den delen av bestanden som står i de dypere områdene er i all hovedsak 
ung fisk. 
 
Laksefisk er i stor grad avhengig av synet for å finne bytte, selv om de også kan finne bytte i 
mørket. Røya synes å være bedre enn ørreten til å jakte i mørke (Langeland m.fl. 1991, Kle-
metsen m.fl. 2003), men ettersom tettheten av zooplankton avtar med økende dybde (Dervo 
1988), skulle en forvente at tettheten av røye ville være størst nær overflaten. I Savalen var det 
større fangster av røye i flytegarna på 15-21 m dyp enn på 0-6 m. Størst fangster var det på 
bunngarna på dypt vann. I flytegarna var røya signifikant større nær overflata (både i pelagia-
len og langs bunnen) enn i de dypere vannlagene. Dette er i samsvar med funn fra andre un-
dersøkelser (Hegge m.fl. 1989). Dette tolkes vanligvis som at de mindre røyene unngår habita-
ter der det er risiko for å treffe på predatorer. Selv om tettheten av stor fiskespisende fisk, både 
ørret og røye, er liten i Savalen er trolig dette årsaken også her. Andre undersøkelser har også 
vist at den mindre fiskens habitatvalg tilsynelatende påvirkes av selv svært tynne bestander av 
potensielle rovfisk (Bjøru & Sandlund 1995). 
 
Selv om ørret dominerer over røye i strandsonen er ørretbestanden tynn, med CPUE fra 1,01 - 
2,81. I henhold til Ugedal m.fl. (2005) karakteriseres ørretbestander med CPUE< 5 som tynne. 
Gjennomsnittslengden for kjønnsmodne hunner (i underkant av 40 cm), god vekst og kondi-
sjonsfaktor indikerer også at tettheten av ørret er lav. Fangstene fra garnfiskere er også veldig 
lave, med 0,14 ørret per garnnatt i sommersesongen. Disse fangstene er imidlertid påvirket av 
det faktum at det ikke er lov til å fiske nærmere enn 100 meter fra land, slik at garna i liten grad 
står i det habitatet ørreten foretrekker.  
 
 

5.2 Næringskjeden i Savalen 
 
Mageprøvene vi har analysert viser at ørret og røye i Savalen i store trekk har et næringsvalg 
som forventet og som reflekterer hvilke habitater artene lever i. Ørreten, som er knyttet til 
strandsona, spiser mye insektlarver og overflateinsekter, mens røya, som lever på dypere vann 
og i de fri vannmasser, spiser zooplankton og en del insekter. Dette bildet bekreftes av analy-
sene av stabile isotoper. Insektene i røyemagene er for det meste fjærmyggpupper og overfla-
teinsekter, trolig nyklekte fjærmygg. Larver av ulike fjærmyggarter dominerer vanligvis bunn-
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dyrsamfunnet på dypt vann i relativt næringsfattige innsjøer som Savalen. Når disse dyra er 
ferdige med puppestadiet og skal klekkes, stiger puppene opp mot overflata i innsjøen, der de 
klekkes til voksne insekter. I dette stadiet er både pupper og nyklekte insekter lett tilgjengelig 
føde for fisk, og dominerer ofte i mageinnholdet til alle fiskeartene. Mange av fjærmyggartene 
klekker i en relativt konsentrert periode fra rett etter isgang og utover forsommeren, og vi ser at 
fjærmyggpupper og overflateinsekter er spesielt viktig for røya i juni. Dette næringstilbudet for 
fisken kommer i en periode da det er lite av de zooplanktonartene som er attraktiv fiskemat i 
vannmassene. Ettersom bestander av krepsdyrplankton, spesielt store vannloppearter som 
Bythotrephes longimanus og arter innen slekten Daphnia bygger seg opp utover sommeren blir 
de viktig føde for røya. B. longimanus, som er en stor rovform, som også lever nær bunnen, blir 
også tatt av ørret i august. Ut fra mageanalysene er det spesielt to observasjoner det er verdt 
og merke seg. For det første er marflo og skjoldkreps relativt vanlig føde for ørret, og for det 
andre er fisk nesten fraværende i magene hos denne arten i vekstsesongen. Man kan imidler-
tid ikke utelukke at ørreten i Savalen om vinteren spiser små røye, som da i større grad bruker 
strandsona (Amundsen & Knudsen 2009). Årsaken til at marflo og skjoldkreps forekommer i så 
stor grad i magene er trolig at fiskebestanden i Savalen er tynn. Ved utfiskingsforsøket i Tak-
vatn viste det seg at marflo og andre større næringsdyr tok seg opp når fiskebestanden ble 
tynnere (Klemetsen & Amundsen 2000).  
 
Både ørret og røye har god vekst og oppnår god størrelse i Savalen. Ettersom Savalen er en 
næringsfattig og regulert innsjø, noe som normalt gir dårlige næringsforhold for fisk, tyder dette 
på relativt dårlige rekrutteringsforhold for begge artene. Dette gir god tilgang på bunndyr og 
zooplankton, og dermed god vekst for ung fisk. I tillegg er det tilgjengelig større næringsdyr 
som marflo og skjoldkreps for ørreten. Både røye og ørret burde ha tilgang på ørekyt som byt-
te, da våre fangster kan tyde på en tett bestand av denne arten i strandsona. Vi har imidlertid 
bare dokumentert at stor røye tar ørekyt, og kjenner ikke til om røye og ørret spiser mer fisk om 
vinteren.  
  
Forholdet mellom de stabile isotopene av karbon (δ13C) og nitrogen (δ15N) i fiskemuskel reflek-
terer fiskens diett over de siste 2-3 månedene (Vander Zanden & Vadeboncoeur 2002). Prøver 
tatt i august reflekterer altså hele vekstsesongen. δ13C-verdiene indikerer hvor i vannmassene 
fisken har funnet sin føde. For røyas del bekreftet δ13C-verdiene fra Savalen at zooplankton var 
en viktig komponent i dietten, men at også bunndyr fra dypområdene utgjorde en betydelig del. 
Mageanalysene viste at dette var pupper og nyklekte fjærmygg. Store røyer hadde derimot en 
δ13C-signatur som reflekterte at de gikk inn i strandsona og spiste bunndyr og ørekyt. Både ør-
ret og ørekyt hadde δ13C-signaturer typisk for fisk som finner maten i strandsona. Noen få ørret 
hadde imidlertid en δ13C-signatur som tyder på inntak av zooplankton. Mageprøvene viste at 
dette trolig var B. longimanus.  
 
δ15N-verdiene viser derimot hvor i næringskjeden fisken befinner seg. For små røye viste δ15N- 
signaturen at de hadde hentet det meste av sin næring fra zooplanktonet, og mageanalysene 
viste at dette for det meste var D. galeata og B. longimanus. Større røye hadde en høyere 
δ15N- signatur, noe som tyder på at både ørekyt og planktonrovformen B. longimanus var svært 
viktige i dietten. Hos ørreten bekreftet δ15N- signaturen det inntrykket mageprøvene ga. Mindre 
ørret hadde stor individuell variasjon i dietten (både ulike bunndyr og noe zooplankton) mens 
større fisk hadde samme trofiske posisjon som stor røye.    
 
 

5.3 Historiske endringer i fiskesamfunnet 
 
Før reguleringene i 1971/1976 var røyebestanden tett og småfallen. Dette førte til at en større 
del av ørretbestanden var fiskespisere, og Savalen var kjent for ørret opp mot 10-12 kg (Qve-
nild 2008). Vannstandsmanøvreringen i Savalen etter reguleringen i 1976 førte til at flere av 
røyas gyteplasser ble tørrlagt vinterstid. Dette resulterte i svakere rekruttering, redusert røye-
bestand, og økt tilvekst (Aass 1986). Mindre tilgang på smårøye førte til at innslaget av storør-
ret avtok, selv om den mindre ørretens vekst og andel i fangstene økte. Trolig ble konkurran-
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sen med røye mindre. Selv om andelen ørret økte har bestanden vært tynnere etter regulering 
(grunneiere/fiskere pers. medd.). I 1970 ble det beregnet at avkastningen av ørret lå på ca to 
tonn, mens våre beregninger anslår et årlig uttak på ca 0,7 tonn. Selv om dagens garnfiske i 
større grad skjermer ørreten (se under) og avkastningen vil variere avhengig av den totale inn-
satsen, så støtter avkastningstallene oppunder fiskernes inntrykk om at det var mer ørret før 
reguleringen i 1970-1976. Sannsynligvis har reguleringen redusert kvaliteten på oppvekstom-
rådene for ung ørret i strandsona. Ørekyt ble trolig introdusert rundt 1930 (Qvenild 2010), og 
var trolig godt etablert før siste regulering.  
 
Direkte beregninger av veksten til røya ble ikke gjennomført i årene før siste regulering, men 
fangststørrelse og gjennomsnittstørrelse på gytefisken antyder at veksten var dårlig i årene før 
1970 (Borgstrøm 1970). Vekstberegninger fra undersøkelser gjennomført fra 1980 og frem til i 
dag viser imidlertid at veksten og kondisjonsfaktoren til røya er svært god (Enerud 1980, Han-
sen & Stubsjøen 1984, Linløkken & Qvenild 1985, Linløkken 1993, Berge & Adolfsen 2002, 
denne undersøkelsen). En sammenligning av vekstforløpet for røye fanget i 2000/2001 (Berge 
& Adolfsen) og i 2010 med undersøkelsene de første årene etter regulering viser imidlertid at 
tilveksten er noe redusert. Det må imidlertid påpekes at veksten til røya i Savalen fortsatt er 
god og synes å være relativt utholdende. Om tilveksten synes å være noe redusert, synes 
imidlertid kondisjonsfaktoren å ha blitt enda bedre enn tidligere. Gjennomsnittsstørrelsen til gy-
terøye i årene før siste regulering var på 22-23 cm (Borgstrøm 1971), mens den var på 31,4 
cm i 1983 (Hansen & Stubbsjøen 1984). I 2010 var gjennomsnittslengden på 27-28 cm for to-
talmaterialet. Hansen & Stubbsjøen (1984) fisket imidlertid i de øvre vannlag pelagialt, og kun 
strandnært med bunngarn. For røye fanget i tilsvarende habitat i 2010 var gjennomsnittsleng-
den til gytefisken relativt lik den man fant i 1983, med ca 30 cm.  
 
Avkastningen i Savalen i 1970 ble beregnet til ca fem tonn røye, hvorav tre tonn ble tatt ut un-
der høstfisket (Borgstrøm 1971). Med en gjennomsnittstørrelse på 22-23 cm (Borgstrøm 1971) 
på gytefisken (ca 100 gram), måtte det tas ut ca 30 000 røye under høstfiske i 1970 for å opp-
nå et uttak på tre tonn. I 2010 ble tre av fire garnfangede røye tatt under høstfiske, dvs. i un-
derkant av 7000 røye med en samlet vekt på 1,6 -1,7 tonn. Dette innebærer at avkastningen i 
kg under høstfiske er nær halvert, mens den er redusert med nær 80 % med tanke på antall 
røye.  
 
 

5.4 Forvaltning av røyebestanden 
 
Resultatene fra prøvefisket tyder på at røya i Savalen har god og utholdende vekst og er av 
veldig god kvalitet. Som ved de andre undersøkelsene etter siste regulering fanges det lite 
røye eldre enn fem år (Enerud 1981, Hansen & Stubbsjøen 1984, Linløkken & Qvenild 1986, 
Linløkken 1993, Berge & Adolfsen 2002). Dette skyldes trolig et hardt fiske, da særlig på gyte-
grunnene om høsten. Da veksten synes å være utholdende anbefaler vi å øke minste tillatte 
maskevidde fra 29 til 35 mm. Forhåpentligvis vil denne omleggingen føre til flere røye > 30 cm, 
og et uttak i kg som ligger på minst samme nivå som i dag.  
 
Før undersøkelsene i 1990 og 1991 (Linløkken 1994) ble det rapportert om økende røyefangs-
ter, og det ble uttrykt uro for at røyebestanden igjen skulle bli overtallig. Denne uroen finnes 
blant enkelte også i dag, blant annet som følge av reduserte gjennomsnittsvekter fra isfiske og 
relativt mye kjønnsmoden ”smårøye” under høstfiske. At det tas en del kjønnsmoden røye på 
rundt 20 cm på gytegrunnene om høsten skyldes de siste års maskeviddebestemmelser. Un-
der prøvefisket fant vi at halvparten av treårige hanner og 20 % av treårige hunner var kjønns-
modne, dvs. røye på rundt 20 cm. Kjønnsmodne treåringer og sentvoksende individer av fire- 
og femåringer vil samlet utgjøre et stort antall fisk, og det er ikke overraskende at det tas mye 
liten kjønnsmoden røye da det er pålagt å fiske med finmaskede garn. Av 35 røye med lengder 
fra 17-23 cm fanget under høstfiske i garn med maskevidder fra 23-25 mm var 85 % hanner. 
Av 15 røye som ble analysert for alder var over halvparten treåringer, mens en tredjedel var 
fireåringer.  
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I følge fangststatistikk fra den ”ivrigste” isfiskeren i Savalen har det vært en økning i antall røye 
per tur og en nedgang i gjennomsnittsvekt fra 2000-2010 (figur 5.1a), noe som kan tyde på at 
rekrutteringen har økt i løpet av denne perioden. Det er imidlertid slik at innsatsen til denne fis-
keren har økt utover i perioden, og det er en signifikant negativ sammenheng mellom antall 
turer og gjennomsnittsvekt (figur 5.1b). Dette kan bety at isfiskeren, som i hovedsak har fisket 
på de samme områdene, i år med stor innsats påvirker den lokale størrelsessammensetningen 
av røye gjennom sesongen. Hvis større røye har noe større bitevillighet (fangbarhet), vil det i år 
med stor innsats tas en større andel smårøye etter hvert som andelen større røye over tid blir 
redusert. Det må også påpekes at andre isfiskere med større fangster oppgir snittvekter på 
over 200 gram for sesongen 2010/2011. Det kan imidlertid ikke utelukkes at rekrutteringen er 
økende, og det kan derfor være fornuftig å beskatte den mindre røya for å hindre en fremtidig 
overbefolkning.  

 
Figur 5.1. a) Utvikling i antall røye per tur hos en isfisker (svarte fylte sirkler, F1,9=10,04; 
r=0,73; p=0,011) og gjennomsnittsvekt (hvite sirkler, F1,9=16,68; r=0,81; p=0,003) fra 2000-
2010. b) viser sammenhengen mellom gjennomsnittsvekt og antall turer (r=-0,69, p<0,05). 
 
 
I tillegg til å øke minste tillatte maskevidde fra 29 til 35 mm, anbefaler vi derfor å bruke garn 
med maskevidder mindre enn 26 mm under høstfiske etter røye. Samlet vil dette føre til et se-
lektivt uttak av røye som kjønnsmodnes tidlig i tillegg til at fangstdødeligheten til røye som 
kjønnsmodnes senere blir redusert. Hovedhensikten med dette tiltaket er å øke gjennomsnitts-
lengden/alderen til kjønnsmoden røye og dermed opprettholde veksthastigheten i enda større 
grad. I tillegg til det selektive fiske etter kjønnsmoden smårøye under høstfiske, vil isfiske føre 
til et generelt uttak av både stor og liten røye. Det må imidlertid understrekes at røya i Savalen 
i dag ikke viser noen tegn til overbefolkning.  
 
 

5.5 Forvaltning av ørretbestanden 
 
Som nevnt tidligere kan ørretbestanden i Savalen karakteriseres som tynn. Etter at ørreten 
kommer ut i Savalen er veksten og kvaliteten (kondisjonsfaktoren) god, særlig etter at den når 
lengder på 20-25 cm. Det synes derfor som at næringsgrunnlaget er godt, og det er lite som 
tyder på at ørretutsettingene påvirker villfiskdelen av bestanden i negativ grad. Med andre ord 
er det mye som tyder på at dagens utsettinger bidrar til en økning av den fangbare delen av 
ørretbestanden (≥ 30 cm) på 25-30 %. Med tanke på ørretfisket isolert sett hadde det vært na-
turlig og anbefalt en betydelig økning i antall utsatt fisk. En økning i maskeviddebruken fra 29 til 
35 mm vil imidlertid føre til at flere røyer vil nå lengder opp mot 35 cm. Resultatene fra isotop-
analysene antyder at når røye oppnår disse lengdene vil den i større grad utnytte samme 
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næringsnisje som ørreten. Den endrede maskeviddebruken kan derfor over tid føre til økt kon-
kurranse i strandsonen.  
 
Selv om veksten til ørret er brukbar de første årene etter utvandring til Savalen, er redusert 
produksjon av næringsdyr (Grimås 1962) og konkurranse fra ørekyt i strandsona, trolig den 
største flaskehalsen for å nå fangbar størrelse. Ørret mindre enn 20 cm er veldig knyttet til 
substratet (Hegge m.fl. 1993 a, b). Selv om ørret i liten grad går pelagisk, vil fisk som når stør-
relser over ca 20 cm kunne utnytte større områder til næringssøk. Dette skyldes at de har opp-
nådd en størrelse som gjør dem mindre utsatt for predasjon slik at de i større grad tør å beve-
ge seg opp fra bunnen (Hegge m.fl. 1993 a). Forsøk med utsatt fisk i flere innsjøer i Oppland, 
har vist at tilslaget på settefisken (andelen utsatt fisk som når fangbar størrelse) øker med 
økende størrelse på settefisken (Johnsen 2005, 2006), og at dette har ført til en økning i den 
relative tettheten av ørret (Johnsen 2006). Det siste er viktig, da utsettinger kan føre til en øk-
ning i andel settefisk uten at tettheten av ørret totalt sett økes (Hesthagen m.fl. 2010), eller i at 
den verste fall reduseres (Vincent 1987). I tillegg til økt tilslag, vil økt utsettingsstørrelse også 
redusere eventuell konkurranse i strandsona og føre til bedre overlevelse på villfisken 
(Hesthagen og Johnsen 2004, Hesthagen m.fl. 2010).  
 
Til tross for mulig økt konkurranse med røye i strandsonen etter endringene i maskeviddebruk, 
er veksten hos stor ørret så god (gjennomsnittlig tilvekst 5-6 leveår på > 9 cm) at en liten øk-
ning i antall større ørret i mindre grad vil påvirke ørretens (og røyas) vekst og kvalitet. For å se 
om økning i utsettingsstørrelse har en effekt på tilslaget, foreslår vi å sette ut 4000 tosomrig og 
2000 tresomrig ørret. Disse må finneklippes slik at det er mulig å evaluere tilslaget på de ulike 
utsettingsgruppene om tre-fem år. Dette bør også følges opp med årlige fangstregistreringer. 
 
Forbudet mot garnfiske nærmere enn 100 meter fra land fører til en betydelig reduksjon i utta-
ket av ørret. Denne skjermingen av ørreten er trolig positiv i forhold til å øke antall gytefisk i 
elvene. Dagens praksis for garnfiske fører trolig også til langt færre konflikter mellom garnfiske-
re og stang- og oterfiskere. For å utnytte ørretens vekstpotensial foreslår vi at garnfiskere an-
modes til å bruke garn med 39 eller 45 mm maskevidde i langrunne områder (for eksempel i 
områdene vest for Skolholmen). 
 
Høsten 2010 foretok vi også en befaring av flere tilløpsbekker til Savalen (se vedlegg). Til-
standsvurderingen og forslag til tiltak for de enkelte bekkene er oppsummert i vedlegg. Under 
møte med personer som har lang erfaring med fiske i Savalen, kom det frem at ørreten ble bor-
te i de fleste bekkene kort tid etter siste regulering. I følge fiskerne er det lite som tyder på at 
adgangen til elvene i gytetiden ble redusert etter reguleringen. En mulig årsak til den ”store” 
nedgangen i antall gytefisk kan skyldes stor dødelighet på liten ørret etter utvandring fra bek-
ken og ut i Savalen. Hvis utvandring skjer tidlig om våren vil, etter siste regulering, utvandring-
en kunne sammenfalle med en periode hvor vannstanden er nær LRV. Under LRV er det trolig 
lite skjulmuligheter for ørretungene, og de er dermed veldig utsatt for predasjon fra større ørret 
og røye. Dette kan ha ført til en betydelig økning i dødelighet for liten ørret, og dermed en kraf-
tig reduksjon i antall ørret som nådde/når reproduktiv alder. Ungfiskregistreringene viser imid-
lertid at det foregår gyting i flere av bekkene i dag, selv om Mogaardsbekken og Sagbekken er 
de klart viktigste gytebekkene. Befaringen avdekket imidlertid potensielle tiltak som kan gjen-
nomføres for å bedre gyte- oppvekst- og vandringsforhold i flere av bekkene (vedlegg). I tillegg 
bør man vurdere utsetting av rogn eller yngel. Gjennomføring av biotoptiltak bør utformes som 
et forsøk, for eksempel ved at man gjør tiltak i to bekker, mens man bruker to bekker som kont-
roll.     
 
Ved forvaltning av ville dyrearter er det viktig at bestandenes genetiske diversitet oppretthol-
des, slik at de opprettholder sitt evolusjonære potensial for å tilpasse seg fremtidige miljøfor-
andringer (Frankel & Soulé 1981, Reed & Frankham 2003). For å unngå tap av genetisk varia-
sjon ved fiskeutsettinger er det viktig å avle settefisk fra et tilstrekklig antall foreldre. Som en 
tommelfingerregel er det anbefalt å bruke 25 hanner og 25 hunner for hver generasjon. Det 
brukes 6 – 10 ørret av hvert kjønn til settefiskproduksjonen for Savalen, og de ulike gruppene 
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av settefisk hadde, et lavere antall genvarianter (alleler) enn gruppene med villfisk. Imidlertid 
var antall genvarianter på samme nivå når man så alle gruppene med settefisk samlet, noe 
som illustrerer viktigheten av å samle inn stamfisk hvert år. I tillegg til at antall genvarianter i de 
ulike gruppene med settefisk var lave, var den genetiske avstanden mellom villfisk og settefisk 
betydelig. Det er usikkert hva dette vil ha å si for framtidig utvikling i ørretbestanden i Savalen, 
da tap av genetisk diversitet som følge av utsettinger vil være minimal hvis den utsatte fisken 
ikke deltar under gyting (Heggenes m.fl. 2006). De få undersøkelsene som er gjort på andel 
utsatt fisk i gyteelvene rundt Savalen (Aass udatert) tyder på at settefisken i mindre grad bidrar 
under gytingen. Dette skyldes trolig at settefisken settes ut i innsjøen og dermed i mindre grad 
søker seg tilbake i elvene (Aass 1990). Settefiskens bidrag på gyteplassene er imidlertid ikke 
undersøkt de siste 20 årene, og vi anbefaler derfor å bruke et større antall ville foreldre ved 
stryking.  
 
 

5.6 Konklusjoner og anbefalinger 
 
Sammenlignet med de andre undersøkelsene som er gjennomført etter siste regulering i 1976, 
synes det som at fiskesamfunnet i Savalen i relativt liten grad har endret seg. Både ørret- og 
røyebestanden synes å være tynne, og individer av begge arter har god årlig tilvekst og er av 
god kvalitet.  
  
Røyebestanden 
Røyebestanden viser ingen tegn til overbefolkning. Fangstene av røye i ulike habitat under 
prøvefisket er veldig lave sammenlignet med andre undersøkelser. I tillegg bruker røye strand-
sona i liten grad, noe som tyder på at tettheten og konkurransen i de andre habitatene ikke er 
veldig stor.  Veksten er god og utholdende, og kondisjonsfaktoren, særlig for fisk > 25 cm sy-
nes å være ekstremt god. Gjennomsnittslengder på rundt 2,5 mm for voksne (adulte) D. galea-
ta, samt dominans av denne arten blant vannlopper i planktonprøver fra de øvre vannlag, indi-
kerer også et lavt beitepress. Hvis røyebestanden var tett, med stor rekruttering, skulle en også 
forventet at større røye (og ørret) spiste en del smårøye. Dette ser imidlertid ikke ut til å være 
tilfelle i Savalen. Fangstdata fra isfiske kan imidlertid indikere at rekrutteringen av røye er 
økende og det kan derfor være fornuftig å beskatte den mindre røya for å hindre en evt. fremti-
dig overbefolkning.  
 
Det anbefales å heve minste tillatte maskevidde fra 29 til 35 mm. Røya synes å ha utholdende 
og god vekst, og trolig vil denne omleggingen føre til flere røye > 30 cm, og et uttak i kg som 
ligger på minst samme nivå som i dag. For å beskatte den mindre røya, anbefaler vi i tillegg å 
bruke garn med maskevidder < 26 mm under høstfiske etter røye. Samlet vil dette føre til et 
selektivt uttak av røye som kjønnsmodnes tidlig, i tillegg til at vekstpotensialet til den større 
røya utnyttes bedre. Videre vil dette føre til redusert dødelighet på røye som kjønnsmodner 
senere, noe som forhåpentligvis vil føre til at gjennomsnittsstørrelse/alder ved kjønnsmodning 
øker.   
 
Ørretbestanden 
Ørretbestanden er tynn, og ørreten vokser veldig bra etter at den har oppnådd størrelser på 
20-25 cm. Da bestanden er tynn, er produksjonen av næringsdyr per fisk i strandsona tilstrekk-
lig til å opprettholde god vekst på tross av de negative effektene av reguleringen. I slutten av 
august dominerte marflo i dietten, og enkelte ørret hadde flere hundre marflo i magen. Skjold-
kreps som ikke har vært påvist i fiskemagene siden 1983, var en viktig del av dietten i juni og 
ble også funnet i mageprøver juli.  
 
God vekst, særlig hos større ørret, indikerer at konkurransen mellom villfisk og utsatt fisk er 
liten, og det er lite som tyder på at ørretutsettingene påvirker villfiskdelen av bestanden i nega-
tiv grad. Med andre ord er det mye som tyder på at dagens utsettinger bidrar til en reell økning 
av den fangbare delen av bestanden.  
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I reguleringsmagasiner vil ofte overlevelse de første årene i strandsona være flaskehalsen for 
å oppnå fangbar størrelse. Selv om veksten og trolig overlevelsen i strandsona synes å være 
god også for fisk < 20 cm i Savalen, vil økt utsettingstørrelse på ørreten kunne bidra til å redu-
sere eventuell konkurranse blant mindre ørret. Vi anbefaler derfor å gjøre et forsøk med utset-
ting av 4 000 tosomrig (dagens størrelse) og 2 000 tresomrig ørret. For å kunne evaluere tilsla-
get er det viktig at de ulike utsettingsgruppene merkes ulikt, for eksempel ved finnklipping. For 
å opprettholde den genetiske variasjonen i ørretbestanden, anbefales det å øke antall stamfisk. 
Dette bør imidlertid vurderes opp mot den totale oppvandringen av gytefisk i Mogaardsbekken 
og Sagbekken. Det anbefales også å opprettholde 100 meters sonen for garnfiske, da dette 
reduserer uttaket av ørret, noe som vil føre til økning av den totale gytebestanden. 
 
For ørret isolert sett, burde anbefalingene om maskeviddebruk vært endret til grovere maske-
vidder enn 35 mm. For å utnytte den årlige tilveksten til større ørret bør fiskeforeningen anmo-
de garnfiskere å bruke garn med 39 eller 45 mm i langrunne områder. 
 
Tiltak (oppsummert) 

• Øke minste tillatte maskevidde fra 29 til 35 mm  
• Fiske med finmaskede garn (< 26 mm) under høstfiske etter røye 
• Opprettholde 100 meters sonen for garnfiske 
• Fortsette med fangstregistreringer for garnfiskere 
• Gjennomføre et enkelt prøvefiske annenhvert år for å se på endringer i vekstmønster 

og aldersstruktur 
• Utarbeide et oppsett og starte opp et forsøk med biotopforbedrende tiltak på enkelte el-

ver 
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7 Vedlegg 
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7.1 Tilstandsvurdering og forslag til tiltak i gytebekker rundt Savalen 
 
 
Lomsjødalsbekken 
Historikk: I tiden frem til ca. 1980 ble det fisket og observert mye ørret på den om lag 2 km 
lange strekningen opp til vandringshindrende fossefall. S.R. Øren har fanget ørret på 3 kg i 
Lomsjødalsbekken i september, og flere på 1-2 kg var kjent fra tidligere. Det nedre bekkeleiet 
ble lagt om av regulanten i 1980 for å motvirke erosjonsskader under vårflommen på grunn av 
lav vannstand i magasinet. Naustene ved bekkens naturlige utløp i Savalen var svært utsatt. 
Som en del av tiltaket ble det bygget en betongterskel i det nye utløpsoset for å styre flom-
vannføring vekk fra strandsona. I følge lokalkjente sluttet ørreten å vandre opp i bekken etter 
denne omleggingen av nedre leie og påfølgende etablering av betongterskel i utløpsoset. Un-
der befaringen den 23. september ble det observert et par store ørreter (1-2 kg) like utenfor 
betongterskelen, og tilsvarende observasjoner er også gjort av andre i de senere årene. Dette 
kan indikere oppvandringsproblemer knyttet til terskelen, men det er ”god plass” til å svømme 
over eller rundt den neddykkede terskelen hele sommeren og høsten, og terskelen alene er 
høyst sannsynlig ikke årsaken til nedgangen i antall oppvandrende gytefisk.  
 
Vandringsforhold: Foruten mulige oppvandringsproblemer forbi betongterskelen ble det ikke 
funnet permanente vandringshindringer langs bekken. Men enkelte steder hadde trær falt på 
tvers av bekken og fungerte som oppsamling av kvist og løv som etter hvert kan danne midler-
tidige oppvandringhindringer. En kunstig bygget demning av stein og torv, som sannsynligvis 
ble bygget av barn, ble utbedret på stedet. 
 
Gyteforhold: Flere godt egnede gyteplasser med variert substrattekstur ble funnet på 7-8 ste-
der i bekken. Fordelingen av disse antatte gyteplassene var godt fordelt i bekken og tilsier god 
spredning av gytefisk. 
 
Oppvekstforhold: Bekkeleiet er sterkt kanalisert i nedre del, og byr ikke på egnede oppvekst-
forhold for annet enn sommergammel ørretyngel. Oppover i bekken var det også en generell 
mangel på gode oppvekstområder for ørretunger. Mange strekninger med kanalisert elveleie 
og til dels stri strøm gir lite egnede oppvekstforhold. Enkelte unntak ble funnet i tilknytning til 
svinger i bekkeleiet og der hvor større steiner og berggrunn ga kulper. Denne habitatstrukturen 
forekom hyppigst i bekkens øvre deler. 
 
Forslag til tiltak: Betongterskelen kan være en del av problemet for oppvandring av gytefisk til 
bekken, men nedgangen i antall gytefisk bør sees i sammenheng med omlegging av det nedre 
elveleiet og andre negative effekter av reguleringen. Det gamle elveleiet som er av meandre-
rende type hadde trolig gode oppvekstforhold for flere aldersgrupper av ungfisk. Restaurering 
og tilbakeføring av det gamle elveløpet kan trolig gi bedre og mer varierte oppvekstområder for 
ungfisk. Ved en evt. tilbakeføring må bekkens utløp gjennom selve reguleringssona kanalise-
res og steinsettes for å unngå erosjonsproblemer. Dette tiltaket er kostbart, og nytten må vur-
deres opp mot andre tiltak. Gyteforholdene anses som tilstrekkelige dersom gytefisken fordeler 
seg på de tilgjengelige grusbankene. Oppvekstområdene bør imidlertid forbedres vesentlig, 
først og fremst ved restaurering av det gamle elveleiet. I tillegg bør det graves ut kulper/lommer 
på utvalgte steder på strekningen mellom innløpet til det gamle elveleiet og opp mot de øvre 
deler hvor kulper forekommer relativt hyppig. Utgravde lommer langs kantene bør steinsettes 
slik at de fungerer som oppvekstområder for ørret opp til 2-3 års alder. For øvrig bør det også 
legges ut enkelte steingrupper og strømbrytere på utvalgte steder.  
 
Observasjoner av fisk under befaringen: Det ble observert ørret på anslagsvis 1-2 kg som 
vâket like utenfor betongmuren. I bekken ble det verken observert fisk eller gytegroper. 
 
Nausterdalsbekken 
Historikk: Før reguleringen ble det i følge lokalkjente fiskere og grunneiere observert mye ørret 
i denne bekken. Oppgangen av ørret tok imidlertid slutt etter reguleringen, men det pekes ikke 
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på noen årsaker til dette. Ved lav vannstand om høsten kan kulverten i strandsona gi oppvand-
ringsproblemer, men det er sjelden at vannstanden er lav i september og oktober. Det er ikke 
påvist røye i denne bekken. 
 
Vandringsforhold: Bekken har en jevn stigning opp til vandringshinder om lag 1 – 1,5 km fra 
Savalen. Ingen påfallende vandringshindringer ble observert. 
 
Gyteforhold: Flere fine gyteplasser med egnet substrat ble observert på flere steder. 
 
Oppvekstforhold: Bekken er relativt steril og har få gode oppvekstområder. Vierkratt langs bek-
keleiet henger over bekken og gir gode skjul- og skyggeområder, men strømmen er generelt 
sett for laminær til å gi gode standplasser for ørretunger. 
 
Forslag til tiltak: Det bør legges ut steingrupper langs kantene i bekken på flere steder. I tillegg 
bør det graves ut noen dypere kulper/lommer i kantene som deretter steinsettes med varierte 
steinstørrelser. 
 
Observasjoner av fisk under befaringen: Det ble observert to ørreter på anslagsvis 15-20 cm i 
bekken. Det er mulig at dette var kjønnsmoden hannfisk. 
 
Belsvikbekken 
Historikk: Bekken er kjent som en produktiv ørretlokalitet fra tidligere. Fra utløpet og opp til my-
rene ble det observert svært mye ørret under gytetiden, og flere ørreter mellom 1 og 3 kg ble 
fanget. I tillegg ble det også observert enkelte røyer i bekken om høsten. Ovenfor myrene ble 
det aldri observert ørret under gytetiden. Stangfiske etter ”kjøe” var relativt vanlig innover my-
rene, og den fangede ørreten var sjelden over 200 gram under dette sommerfisket. Oppgang-
en av gytefisk i Belsvikbekken opphørte umiddelbart etter reguleringen av Savalen, men ingen 
har en god forklaring på årsakssammenhengen.  
 
Vandringsforhold: Utløpsoset til Savalen er preget av vannvegetasjon, men dette påvirker ikke 
oppvandringsforholdene negativt. Oppvandringsforholdene i selve bekkeleiet ble vurdert som 
uproblematiske opp til myrene. 
 
Gyteforhold: Flere meget godt egnede gyteplasser ble observert på strekningen opp til myrene. 
Gjennom myrene var bunnen preget av storstein, og benyttes sannsynligvis ikke til gyting ver-
ken hos ørret eller røye. 
 
Oppvekstforhold: Bekken utmerker seg i forhold til de øvrige bekkene med flere gode og varier-
te oppvekstforhold fordelt over hele strekningen. Variasjonen av stor blokkstein, variert grus-
tekstur og overhengene vegetasjon gjør oppvekstforholdene tilnærmet ideelle for ørret. 
 
Forslag til tiltak: Ingen. 
 
Observasjoner av fisk under befaringen: Det ble observert om lag 40 røyer (100-400 g) opp til 
myrene. De aller fleste av disse var gyteaktive, og to gravende hunnrøyer ble observert mens 
de gravde gytegrop i nedre deler av bekken. Ut i fra kroppsfarge og hvit fargesjattering på 
brystfinnene ble det konstatert at alle de observerte fiskene var røye. Flere gytegroper ble ob-
servert. 
 
Sandviksbekken 
Historikk: Før reguleringen av Savalen ble det observert mye ørret i bekken opp til Sandviklia 
(ca. 2,5 km strekning), men etter reguleringen ble det sjelden sett ørret i bekken. Røye er ikke 
tidligere registrert. 
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Vandringsforhold: Utløpsoset er uproblematisk for oppvandring av ørret. Et par mindre fossefall 
om lag 2-300 meter fra utløpet kan gi enkelte problemer for oppvandring under spesielt uguns-
tige forhold. 
 
Gyteforhold: Flere antatt godt egnede gyteplasser for ørret ble observert i bekken. 
 
Oppvekstforhold: Flere relativt gode og til dels varierte oppvekstlokaliteter ble funnet. 
 
Forslag til tiltak: Enkelte utlegginger av steingrupper. 
Observasjoner av fisk under befaringen: Nederst i bekken ble det observert en liten ørret (ca. 
15 cm). Ingen gytegroper ble funnet. 
 
Savalbekken 
Historikk: Før reguleringen av Savalen ble det observert flere ørreter i denne bekken om høs-
ten, men etter reguleringen var det kun enkelte fisker som gikk opp i bekken. Gytefiskene var 
som regel mellom 30 og 40 cm. Fra Savalen kan ørret gå opp til fossefall om lag 400 meter fra 
utløpet. Enkelte røyer ble også observert i bekken om høsten. Det ble uttrykt betydelig skepsis 
til stikkrenner i nedre del av bekken, og at disse forhindrer oppvandring av gytefisk dersom 
vannstanden om høsten er lav. 
 
Vandringsforhold: Utløpsoset og stikkrenner antas å være lite problematiske for oppvandirng 
av gytefisk dersom Savalen er fylt opp til høyeste regulerte vannstand om høsten. For øvrig ble 
det ikke observert vandringsproblemer på den befarte strekningen. 
 
Gyteforhold: Det ble ikke observert egnede gyteplasser på den befarte strekningen i nedre de-
ler. Det skal visstnok være grusforekomster opp mot juvet, om lag 400 m fra utløpet. 
 
Oppvekstforhold: Det ble funnet til dels egnede oppvekstforhold i de nedre og stilleflytende de-
ler med betydelig overhengende vegetasjon. Men bekkeleiet er generelt preget av liten habitat-
variasjon. 
 
Forslag til tiltak: Utlegging av steingrupper i bekkens nedre deler er viktig for å øke kvaliteten 
på oppvekstområdene. 
 
Observasjoner av fisk under befaringen: Ingen fisk ble observert under befaringen. 
 
Mogards- og Sagbekken (to bekker som danner felles utløp til Savalen) 
Historikk: Disse to bekkene har til enhver tid opprettholdt sin status som de beste gytelokalite-
tene for ørret fra Savalen. Evenstad settefiskanlegg fanger stamfisk fra dette bekkesystemet 
hvert år. 
 
Vandringsforhold: Bekkesystemets utløp i Savalen er ved Tippen. Oppvandrende ørret og røye 
må passere to stikkrenner under vegfyllingen før de vandrer videre gjennom et stilleflytende 
parti preget av myr og starrvegetasjon. To større stikkrenner er anlagt under grusveg, men de 
antas å være godt plassert for å ivareta oppvandring av gytefisk. Enkelte vindfall med påføl-
gende tilstopping av greiner og kvister kan i ekstreme tilfeller medføre oppvandringsproblemer. 
 
Gyteforhold: Flere meget godt egnede gyteplasser ble funnet både nedenfor samløpet og i 
hver av de to bekkeforgreiningene.  
 
Oppvekstforhold: Generelt gode oppvekstforhold i hele bekkesystemet. En del strekninger kan 
med fordel gjøres mer varierte for å øke antall oppvekstområder og dermed bekkens produk-
sjonspotensial.  
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Forslag til tiltak: Habitatforbedringer kan gjøres ved utlegging av steingrupper og utgraving av 
lommer langs breddene. De nedre delene er til dels preget av erosjon og utrasing av jords-
monn, og kan med fordel stabiliseres med blokkstein i utsatte yttersvinger.  
 
Observasjoner av fisk under befaringen: Det ble observert ca. 5 ørreter i bekkesystemet under 
befaringen. I hver av bekkeseksjonene ble det funnet 6-10 gytegroper av både liten og stor ør-
ret, til sammen ca. 20 gytegroper.  
 
 
 
Kort omtale av andre bekker som ikke ble befart 
 
Oppkommebekk ved Naustermoen 
I denne lille bekken etablerte Anders Nørstermo et eget klekkeri for ørret på eget initiativ. Bak-
grunnen for valget av denne lokaliteten var at denne vannkilden aldri frøs til om vinteren, og 
vannforsyningen til klekkeriet var derfor sikker. Opptil 10.000 ørretyngel ble satt ut i Savalen fra 
dette private klekkeriet, som avsluttet driften omkring 1960. 
 
Lillesandbekken 
Liten bekk som er ørretførende på en 100 m strekning. Dagens status er ikke kjent. 
 
Galtbekken (i Sandvika) 
Liten bekk som tidligere hadde gode forekomster av ørret opp til fosser om lag 200 m fra 
strandsona. Dagens status er ikke kjent. 
 
Sivila 
Denne utløpselven var før reguleringen den klart viktigste gytelokaliteten for ørret fra Savalen. 
Ørretfisket i denne elva omtales som meget godt før reguleringen. Den ble tørrlagt etter regule-
ringen, og det er ikke etablert verken minstevannføring eller fiskepassasjer ved demningen. 
 
Kommentarer til gytebekkene 
Et felles trekk for de aller fleste gytebekkene var at forekomsten av ørret brått avtok etter regu-
leringen av Savalen. 
 
 
 



 

 

  



 

 

Norsk institutt for naturforskning 
NINA hovedkontor 
Postadresse: Postboks 5685, 7485 Trondheim 
Besøks/leveringsadresse: Tungasletta 2, 7047 Trondheim 
Telefon: 73 80 14 00  
Telefaks: 73 80 14 01 
Organisasjonsnummer: NO 950 037 687 MVA 
 
www.nina.no 

G
ra

fis
k 

u
tfo

rm
in

g
: 

N
IN

A
 

O
m

sl
a

g
sf

o
to

: 
P

e
r 

Jo
rd

h
ø

y,
 B

ø
rr

e
 D

e
rv

o
, 

K
nu

t K
rin

gs
ta

d,
 T

yc
ho

 A
nk

er
-N

ils
se

n 

 
 
 
 
 
 
ISSN:1504-3312 
ISBN: 978-82-426- 2307-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

720


