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Sammendrag: I august 2016 ble det gjennomført et prøvefiske i innsjøene Ankers- og Kilvatnet i 

Tysfjord kommune. De to innsjøene er på 6,3 og 20,3 ha og henger nærmest sammen. Ørret er den 

eneste fiskearten. Med bakgrunn i et prøvefiske fra 2012 ble ørretbestandene i begge innsjøene 

vurdert å være tette og småvokste. I perioden 2012-16 er det gjennomført et tynningsfiske i Kilvatnet 

med beregnet årlig uttak på 0,8-2,4 kg ørret pr ha, og i 2015-16 ble det gjennomført tynningsfiske i 

Ankersvatnet med beregnet uttak på 1,0-1,9 kg ørret pr. ha. Denne rapporten er basert på de to 

rundene med prøvefiske. Her valueres effekten av tynningsfiske som bakgrunn for videre tiltak.   

Prøvefisket i 2016 viste at ørretbestandene i de to innsjøene var blitt tettere enn i 2012. Dette skyltes 

at ørretene ble rekruttert tidligere til innsjøen, og at det derfor var større tetthet av ørret under 15 cm. 

Tettheten av ørret over 15 cm var lavere enn i 2012. Ørreten i Kilvatnet hadde opplevd en betydelig 

bedre vekst frem til de var 3 år. Ørreten i Ankersvannet hadde tilsvarende god vekst første året, men 

hadde svak vekst fra 1-3 år. Dette kan skyldes trolig at tynningsfisket kom senere i gang her, og at de 

eldre kohortene ikke har opplevd fordelen med lavere tetthet av ørret i innsjøen. 

Bestandene ble redusert under tynningsfisket og dette har ført til økt rekruttering. For å oppnå målet 

med bedre vekst og mer attraktiv fisk for høsting og sportsfiske, er det nødvendig å fortsette med tiltak 

i de to bestandene. Det anbefales å følge opp tynningsfisket med beskatning på de yngste årsklassene, 

og gjerne gjøre tiltak for å redusere rekrutteringen. Det vil være viktig å ta vare på de største individene 

i bestanden som kan begrense rekrutteringen ved predasjon på yngre årsklasser og ved at yngre 

årsklasser er mer avhengig av skjul ved høyere predasjonsrisiko.   

Følgende råd gis for videre tiltak i prosjektet:     

• Fortsett en moderat beskatning, og ta ut om lag 0,5 kg /ha/år i begge innsjøene. Dette 

tilsvarer et årlig uttak på om lag 3 kg i Ankersvatnet og 10 kg i Kilvatnet.  

• Rett beskatningen mot den minste fisket. Bruk derfor garn med maksimal maskevidde på 16 

mm, eller eventuelt redskap som fanger fisken levende. Sett gjerne ut igjen større fisk.  

• Tynningsfisket bør videreføres over flere år til, og evalueres på nytt om 4-5 år. 

• Tiltak som reduserer rekrutteringen kan bidra til å øke sjansen for å lykkes med en varig 

endring mot en mer storvokst ørretbestand. 

Kontaktinformasjon:  

Narve Stubbraaten Johansen 

Bildán, 9845 Tana 

Email: nstjohan@online.no  

Tlf: 976 41 754   



 
 

 

Forord 

Denne rapporten er skrevet på grunnlag av 

prøvefisket som ble gjennomført 18.-20. 

august 2016 i innsjøene Ankers- og Kilvatnet i 

Tysfjord kommune. Dette er den andre 

runden med prøvefiske som er gjennomført i 

de to innsjøene. Siden sist (2012) har 

grunneierlaget stått for tynningsfiske av 

innsjøene, med mest fokus på Kilvatnet. Målet 

for årets undersøkelse var å vurdere effekten 

av tynningsfiske som er drevet i perioden 

2012-16, og danne grunnlag for videre tiltak 

som kan bidra til å gjøre ørretbestandene i de 

to innsjøene mer interessant for sportsfiske.  

Årets prøvefiske ble utført av Bjørn Rasch-

Tellefsen, Mads P. Tellefsen og undertegnede.  

Jeg vil takke av Bjørn Rasch-Tellefsen for 

oppdraget og Øyvind-Kanstad Hansen for 

faglige råd i bearbeiding av resultat og 

fremstilling av rapporten. 

Narve Stubbraaten Johansen, 

Bildán, Tana, mai 2017 
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1 Innledning  
De to innsjøene Kilvatnet og Ankersvatnet (6,3 og 20,3 ha) i Tysfjord kommune har kun bestander av 

ørret. Med bakgrunn i et prøvefiske i 2012 ble det konkludert med at ørretbestandene i begge 

innsjøene var relativt tette og småvokste (Johansen 2013). Siden 2012 er det drevet tynningsfiske med 

garn i Kilvatnet og siden 2015 også i Ankersvatnet. 

Produksjon av fisk i innsjøer er avhengig av en rekke abiotiske og biotiske faktorer. Viktige abiotiske 

faktorer er vannkjemi, bassengutforming og vanntemperatur, mens biotiske faktorene er knyttet til 

forekomst og produksjon av næringsdyr, hvilke fiskearter som er til stedet og hvordan beskatningen 

av fisken er lagt opp (Braband og Borgstrøm 2000).  

Ankers- og Kilvatnet er humuspåvirkede, og kan karakteriseres som meso/dystrofe innsjøer. Begge 

innsjøene er relativt dype, og særlig Ankersvatnet har en relativt liten strandsone (littoralsone). 

Kilvatnet har større grunne områder særlig i indre (sørøstre) del av innsjøen, noe som tilsier noe større 

potensiale for produksjon av fisk. Ut fra diettprøvene tatt fra forsøksfisket i 2012, er det sannsynlig at 

det ikke er større krepsdyr i innsjøen. Dietten til ørreten i Kilvatnet var da preget av innsektslarver, 

overflateinsekter og den bunnlevende linsekrepsen (Johansen 2013).       

Bestandsstrukturen til ørret er til en stor grad bestemt av innsjøens naturgitte forhold for produksjon 

av næringsdyr. Ørretens veksthastighet og kroppsstørrelse er fleksibel, og er avhengig av mengde og 

kvalitet av maten de spiser (Alm 1959). Bestandstettheten vil i tillegg til den naturgitte produksjonen 

av næringsdyr påvirke tilgangen på næring, og den styrer derfor i stor grad ørretens vekstrater og 

størrelsesfordeling i bestanden. Bestandens tetthet avhenger av rekruttering, beskatning og naturlig 

dødelighet. I innsjøer der tilgangen på gytearealer er stor i forhold til innsjøens areal, vil rekrutteringen 

være god og ørretbestanden naturlig tett. I innsjøer der tilgangen på gode gyteareal er liten i forhold 

til innsjøens areal, vil rekrutteringen være liten og bestanden naturlig tynn (Ugedal mfl. 2007). 

Ved å redusere bestandstettheten av ørret i en innsjø, er det mulig å oppnå økt vekst og endre 

bestandsstrukturen mot mer storvokst fisk (Ugedal mfl. 2007). Færre individer gjør at det blir mer 

tilgjengelig næring til hver enkelt, og det kan igjen føre til en økt individuell vekst (Amundsen og 

Klemetsen 1988). Eksperimenter med tynningsfiske er prøvd ut i mer enn 100 år i Norge, og erfaringene 

fra ulike prosjekter ble oppsummert av Ugedal mfl. (2007). Erfaringene understreker viktigheten av å 

avdekke årsaken for at man har behov for tynningsfiske og formulere en klar og realistisk målsetning 

(Borgstrøm 2000; Ugedal mfl. 2007).  Erfaringene viser også at selv om tynningsfisket er vellykket på 

kort sikt, er det ikke gitt at resultatene er varige. Det normale er heller at en etter noen år vil få igjen 

det fiskesamfunnet som var i innsjøen da prosjektet startet. For å unngå et såkalt «Sisyfosarbeid», altså 

et forgjeves evighetsarbeid, bør derfor tynningsfiske følges opp med andre tiltak, som for eksempel å 

begrense tilgjengelige gytelokaliteter, eller å holde beskatningen høy. I innsjøer med høyt 

reproduksjonspotensial er det dessuten tilrådet å fokusere uttaket på små ørret (Ugedal mfl. 2007).    

Mengden av ørret som må tas ut for å oppnå endring i bestanden er individuell for innsjøene. Fra 

tynningsfisker i Norge er det meldt om at det er tatt ut et årlig gjennomsnitt på alt fra 1,3-10,6 kg/ha 

(Ugedal mfl. 2007). Kanstad-Hansen (2008) melder dessuten om at et uttak av 0,4-1,0 kg røye/ha/år 
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var tilstrekkelig for å bedre kvaliteten for både ørret og røye i nordnorske sjøer med bestander av 

begge arter. Dette er et mindre uttak enn det man tidligere har vurderte som nødvendig for å oppnå 

en endring i bestandsstrukturen mot flere større individer.  

Både ørretbestanden i Kil- og Ankersvatnet ble karakterisert som relativt tette og småvokste etter 

forsøksfiske i 2012, og det ble antatt at ved å redusere bestandstettheten ville en kunne oppnå en 

bestand med høyere vekst og høyere andel større fisk. Det ble videre antatt at innsjøene var lav-

produktive, og det ble derfor anbefalt et moderat uttak av fisk; gjennomsnittlig 0,5 kg ørret/ha årlig i 

Kilvatnet og 1,0 kg ørret/ha årlig i Ankersvatnet (Johansen 2013). Garn er et størrelsesspesifikt redskap 

(Borgstrøm 1996), og det ble anbefalt å benytte garn med maskevidde på 16 mm for å fokusere 

beskatningen på den minste og yngste fisken (Johansen 2013).  

I august 2016 ble det gjennomført et nytt forsøksfiske i Ankers- og Kilvatnet for å følge opp 

bestandsstatusen i de to innsjøene etter henholdsvis 2 og 5 år med tynningsfiske. Formålet med 

tynningsfisket har vært å gjøre fiskebestandene mer attraktiv for sportsfiske. I denne rapporten 

vurderes effektene fra tynningsfisket og det gis nye råd om tiltak for å gjøre bestandene mer attraktiv 

for sportsfiske.  

2 Områdebeskrivelse 
Innsjøene Ankersvatn og Kilvatn (Ráhpukjávrre) ligger i Tysfjord kommune, og er lettest tilgjengelig fra 

E6 midt mellom Dragskrysset og Innhavet i Hamarøy kommune. Denne ruta innebærer en 2,5 km 

vandring og en 2 km lang rotur over Svartvatnet. De to innsjøene er for øvrig del av samme nedbørsfelt 

(170.51Z (51,8 km2)), som drenerer ut gjennom Svartvasselva til Sagpollen i Innhavet, Hamarøy 

kommune. Ankersvatnet ligger 160 moh. og henger nærmest sammen med Kilvatnet. De to innsjøene 

har et areal på henholdsvis 6,3 og 20,3 ha. Arealet for begge vannene sammenhengende er mer 

nøyaktig 267,82 daa (26,78 ha). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1: Kartutsnitt; oversikt over Ankers-, Kilvatnet som ligger i Tysfjord kommune i Nordland.  
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Bilde fra innerst i Kilvatnet. Mads og Bjørn kommer roende fra garntrekk (foto: Narve S. J.). 

3 Materiale og metode 

3.1 Tynningsfiske 2012-16 

I perioden 2012-16 har det blitt gjennomført tynningsfiske med garn i Kilvatnet (tabell 1) og i 

perioden 2015-16 er det gjennomført tynningsfiske i Ankersvatnet (tabell 2). Fisket har vært drevet i 

regi av grunneierlaget, og det er benyttet garn med maskevidden 16 og 20 mm. Fisket ble 

gjennomført i flere perioder hver sommer, tidligst i juni, og med siste runde i september. 

Tabell 1: Årlig total innsats og fangst i tynningsfisket i Kilvatnet i perioden 2012-16. Tallene er hentet fra 
hytteboka i hytta til Bjørn Rasch-Tellefsen innerst i Kilvatnet. Vekten er ikke målt underveis. Her oppgis et anslag 
med bakgrunn av antakelsen av at halvparten av fisken er fanget på garn med henholdsvis 16 og 20 mm, og 
med en gjennomsnittsvekt på henholdsvis 50 og 85 g. 

År  
Innsats 

garnnetter 
Totalfangst 

antall 
Fangst pr 

garn 
Total fangst 

(kg) 
Fangst 
fisk/ha 

Fangst 
kg/ha 

2012 46 725 15,8 ca 49 35,7 2,4 
2013 42 705 16,8 ca 47 34,7 2,3 
2014 60 440 7,3 ca 30 21,7 1,5 
2015 ca. 20 230 11,5 ca 16 11,3 0,8 
2016 6 28 4,7 ca 2 1,4 0,1 
Totalt 174 2128 12,2 ca 144     
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Tabell 2: Årlig total innsats og fangst i tynningsfisket i Ankersvatnet i perioden 2015-16. Tallene er hentet fra 
hytteboka i hytta til Bjørn Rasch-Tellefsen innerst i Kilvatnet. Vekten er ikke målt underveis. Her oppgis et anslag 
med bakgrunn av antakelsen av at halvparten av fisken er fanget på garn med henholdsvis 16 og 20 mm, og 
med en gjennomsnittsvekt på henholdsvis 50 og 85 g. 

År  
Innsats 

garnnetter 
Totalfangst 

antall 
Fangst pr 

garn 
Total fangst 

(kg) 
Fangst 
fisk/ha 

Fangst 
kg/ha 

2015 16 88 5,5 ca 6 14,0 1,0 
2016 54 183 3,4 ca 12 29,0 1,9 
Totalt 70 271 3,9 ca 18     

 

3.2 Prøvefiske 2016 

Prøvefisket ble gjennomført i perioden 18.-20. august 2016. Vi benyttet nordiske oversiktsgarn (Novg) 

som er 30 m lange og 1.5 m dype garn med 12 ulike maskevidder (5-55 mm.). Det ble kun fisket i 

strandsonen (littoralen), flest garn fra land, og ned mot et maksimalt dyp på opptil 15-20 meter. 

Garnfangstene er framstilt som fangst pr. garnnatt (CPUE- antall fisk/100 m2 garn/natt) (tabell 3). 

All fisk som ble fanget i Ankers- og Kilvatnet ble veid til nærmeste gram og gaffellengden ble målt til 

nærmeste mm. Kjønn og modningsstadium ble bestemt for all fisk ut fra Sømme`s skala (Sømme 1941). 

Det ble registrert antall cycter på magesekken av måsemakk og fiskeandmakk (Diphyllobotrium 

dentriticum og D. ditremum) i fire kategorier; ingen parasitter, liten infeksjon (1-5 cycter), middels 

infeksjon (6-20 cycter) og høy infeksjon (>20). Kjøttfargen ble beskrevet som enten hvit, lyserød eller 

rød. Fyllingen av ørretmagene ble vurdert på all fisk.  

 

Tabell 3: Oversikt over innsjøenes areal og den totale innsatsen i garnfisket under prøvefisket i 2016. 

Innsjø 
Innsjøens flate- Antall garn Samlet 

areal (ha) 18.-19.8 19.-20.8 garnareal m² 

Ankervatn 6,3 4  2  270 

Kilvatn 20,3 6 4  450 

 

Kondisjonsfaktoren som beskriver forholdet mellom vekt og lengde ble regnet ut etter Fulton`s 

formel (Fulton 1902): 

Kondisjonsfaktor = vekt (gram) x 100/Lengde (cm)3 

3.3 Aldersavlesning 

Det ble utført aldersavlesning på et utvalg av fiskene fra de to innsjøene. Avlesningen ble gjort på 

otolittene (øresteinene). På samme måte som en kan telle årringer på trær, kan en telle vintersoner 

på otolittene (se bildene under). Lyse (opake) soner dannes sommerstid og mørke (hyaline) soner 

dannes vinterstid (Borgstrøm 2000). Aldersavlesningen ble gjort i lupe. Otolittene blir lagt i små 

brønner med glyserol for å få fram sommer og vintersonene godt, og dermed gjøre avlesningen lettere. 

Det er en god del tolkningsarbeid i lesing av otolitter, og det kan være en betydelig feilmargin i 

arbeidet. Det er en del usikkerhet rundt avlesningen presentert her, og de minste ørretene ble tolket 

å være et år yngre enn det som på forhånd var forventet. 
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Bilder av otolitter (øresteiner) av ørret fra Ankersvatnet fanget i 2012. Otolittene til venstre kommer fra en ørret 
som var 19,3 cm og 5 år gammel, mens otolittene til høyre kommer fra en ørret som var 28,3 cm og 7 år. 

 

3.4 Materiale 

Ved garnfisket ble det til sammen fanget 87 ørreter i Akersvatnet og 119 ørret i Kilvatnet. Dette 

tilsvarer en CPUE (antall fisk/100 m2/natt) på henholdsvis 32,2 og 26,4 ørret i Ankers-, Kilvatn (tabell 

4). I tillegg ble 8 ørreter fanget ved dorgefiske i Kilvatnet, og disse inngår i materialet for 

kjønnsmodning og aldersstruktur. 

Tabell 4: Oversikt over fangstene ved prøvefisket i Ankers- og Kilvatnet i august 2016. 

Innsjø + natt Antall ørret totalt  Garnareal m² 
Antall fisk/100 m² 

garn/natt 
Ankersvatn 1. natt 57 180 31,7 
Ankersvatn 2. natt 30 90 33,3 
Totalt Ankersvatnet 87 270 32,2 
Kilvatn 1. natt 80 270 29,6 
Kilvatn 2. natt 39 180 21,7 
Totalt Kilvatnet 119 450 26,4 
 

Ugedal mfl. (2005) har satt opp et system for klassifisering av ørretbestander i innsjøer ut fra tetthet 

(CPUE) og individuell vekst (gjennomsnittslengde på moden hunnfisk). Både ørret under 15 cm, og 

garnarealet som hovedsakelig fanger fisk under 15 cm, blir ekskludert. For nordiske oversiktsgarn som 

ble brukt i denne undersøkelsen innebærer det 5 av 12 ulike maskevidder (5-6,25-8-10-12,5 mm) blir 

ekskludert, dvs at hvert garn utgjør 26,25 m².   

I systemet kan ørretbestander plasseres i 9 forskjellige kategorier. Den gjennomsnittlige lengden av de 

gytemodne hunnene beskriver vekstforholdene i sjøen som småvokst (< 25 cm), middels (25-35 cm) 

og som storvokst bestand (> 35 cm). Størrelsen på fangsten målt i CPUE (antall ørret over 15 cm/100 

m2 garn/natt) beskriver bestandstettheten som tynn (0-5 fisk), middels (5-15 fisk) og tett (> 15 fisk). 

I henhold til systemet var fangst pr. 100 m²/garnnatt 15,2 ørreter i Ankersvatnet og 11,4 ørreter i 
Kilvatnet (tabell 5).   

Ankersvatn nr. 4, 193 mm, 5 år 
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Tabell 5: Oversikt over fangstene i Ankers- og Kilvatnet med justerte verdier etter Ugedal mfl. 2005. Her CPUE 
funnet ved å bare ta hensyn til ørret på mer enn 15 cm. Dessuten er bare 42 av 60 m2 av garnarealet medregnet 
(garnarealet som fanger ørret på mer enn 15 cm). 

Innsjø + natt Ørret ≥ 15 cm Garnareal m² 
Antall fisk/100 
garn m²/natt 

Ankersvatn 1. natt 16 105,0 15,2 
Ankersvatn 2. natt 8 52,5 15,2 
Totalt Ankersvatnet 24 157,5 15,2 
Kilvatn 1. natt 19 157,5 12,1 
Kilvatn 2. natt 11 105,0 10,5 
Totalt Kilvatnet 30 262,5 11,4 
 

Det ble tatt vare på otolitter og bestemt alder til et utvalg av ørretene fra prøvefisket; 62 av 87 ørret 

fanget i Ankersvatnet og 80 av 119 ørret fanget i Kilvatnet. All ørret over 14 cm ble aldersbestemt. I 

tillegg ble de 8 ørretene fanget ved dorgefiske i Kilvatnet aldersbestemt.  

4 Resultat 

4.1 Ankersvatn 

Prøvefisket i Ankersvatn ble utført fra 18-20. august. Det ble fisket med til sammen 6 nordiske 

oversiktsgarn (novg), samtlige satt i littoralsonen. Den samlede fangsten var på 87 ørret. Uttrykt som 

CPUE (antall fisk/100 m² garn/natt) tilsvarte fangsten 32,2 ørret. Med justerte data etter Ugedal mfl. 

(2005) tilsvarte fangsten CPUE (antall fisk/100 m² garn/natt) 15,2 ørret. 

Garnfanga ørret fra Ankersvatn var 10-32 cm, og gjennomsnittslengda var 14,0 ± 1,1 cm (fig 2). Det 

aller meste av ørreten i fangsten var 10-19 cm. En svært liten andel av fangsten var kjønnsmoden (3 

av 87 ørreter). Den minste kjønnsmodne ørreten var 17 cm. Den eneste modne hunnfisken var 25 cm, 

men to hunnfisker på om lag 23 cm hadde sannsynligvis gytt året før. Kjøttfargen til de minste ørretene 

ble karakterisert som hvit. Kjøttfargen til 10 ørreter ble karakterisert som lyserød, og 1 som rød. Alle 

ørretene lengre enn 20 cm hadde lyserød eller rød kjøttfarge. Infeksjonsraten av måse og fiskandmakk 

(Diphyllobotrium dentriticum og D. ditremum) var lav for all ørret. Bare to ørreter hadde liten infeksjon.  
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Fig 2: Lengdefordeling for ørret fanget i Ankersvatnet, hvor a) viser kjønnsmoden hannfisk (grønn) og hofisk (rød), 
b) viser andelen av fisken som hadde hvit, lys rød og rød kjøttfarge og c) viser andelen av fisken som hadde middels 
(grønn) og liten (rød) infeksjon av måse- og fiskeandmakk.  
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Gjennomsnittlig k-faktor var 1,16 ± 0,02, og den var høyest for 1 åringene. I 2012 var gjennomsnittlig 

k-faktor 1,10 ± 0,02. 

 

Fig 3: Kondisjonsfaktor for ørreten fanget i prøvefisket i Ankersvatnet høsten 2016 (n= 87) og 2012 (n=). Her er 
kun umoden og aldersavlest fisk tatt med. 

Ørreten fra Ankersvatn var mellom 1 og 7 år, og fangsten var dominert av fisk som var vurdert være 1-

3 år. I 2012 ble det fanget ørret mellom 2 og 12 år, og da dominerte 3 og 4 åringene fangsten. I 2016 

var den årlige gjennomsnittlige veksten fra 1-5 år 2,8 cm, og fra 3-5 år; 3,2 cm. i 2012 var den årlige 

gjennomsnittlige veksten mellom 3-5 år 1,6 cm. 

 

Fig 4: Vekstkurve for ørreten i Ankersvatnet i 2012 (n=29) og 2016 (n=62).    

4.2 Kilvatnet 

Prøvefiske ble gjennomført i Kilvatnet 18-20. august. Det ble fisket med totalt 10 nordiske 

oversiktsgarn (novg) i littoralsonen. Den totale fangsten var på 119 ørret. Uttrykt i CPUE (antall fisk/100 
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Garnfanget ørret i Kilvatnet var 9-41 cm og gjennomsnittslengden var 14,6 ± 1,5 cm. Fangstene var 

dominert av fiske på 10-14 cm (fig 6).  
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Mens de minste ørretene hadde hvit kjøttfarge, hadde 2/3 av ørretene over 15 cm lys rød kjøttfarge. 

Infeksjonsraten av måse- og fiskandmakk var svært lav. Bare 2 individer hadde liten infeksjon.  

Det ble fanget 4 gytemodne hunner på garn og dessuten én i dorgefisket. Gjennomsnittslengden på de 

5 modne hunfiskene var på 26,7 ± 1,7 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5: Lengdefordeling av fangsten i prøvefisket i 2016 med a) viser kjønnsmoden fisk (lys grå=moden hannfisk 
og mørk grå=moden hofisk) og b) viser andelen av fisken som hadde hvit, lys rød og rød kjøttfarge og c) viser 
andelen av fisken som hadde liten (lys grå) infeksjon av måse- og fiskeandmakk.  
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Gjennomsnittlig k-faktor var 1,16 ± 0,12, og den var høyest for 1 åringene. I 2012 var gjennomsnittlig 

k-faktor 1,11 ± 0,01. Umoden ørret mellom 3-6 år hadde i 2016 k-faktor på 1,02 ± 0,10, mens samme 

gruppe hadde k-faktor på 1,13 ± 0,08 i 2012. 

 

Fig 6: Kondisjonsfaktor for umoden ørreten fanget i prøvefisket i Kilvatnet høsten 2016 (n= 79) og 2012 (n=32). 
Her er kun aldersavlest fisk tatt med. 

Ørreten i Kilvatnet var mellom 1 og 9 år, og fangstene ble dominert av fisk som ble vurdert å være 1 år 

(fig 7). I 2012 var ørretene mellom 3-9 år. I 2016 var gjennomsnittlig årlig lengdetilvekst mellom 1-6 år 

3,1 cm, mellom 1-3 år 4,2 cm og mellom 3-6 år 2,4 cm. I 2012 var den årlige gjennomsnittlige 

lengdetilveksten mellom 3-6 år på 2,4 cm.  

 

Fig 7: Vekstkurve for ørreten i Kilvatnet i 2012 (n=42) og 2016 (n=88).    
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5 Diskusjon 
Prøvefisket i Ankers- og Kilvatnet i 2016 viste at tynningsfisket har gitt betydelige effekter i begge 

innsjøene. Bestandene var tettere enn før tynningsfisket tok til i 2012, men dette skylles at ørreten 

rekrutteres tidligere til innsjøene og at det var økt tetthet av ørret under 15 cm. Tettheten av ørret 

over 15 cm var redusert i begge innsjøene. Rekrutteringen til innsjøene skjedde allerede som ettåringer 

i 2016, mens de yngste ørretene i fangstene i Kilvatnet i 2012 var 3 år. I Ankersvatnet ble det fanget 

kun én toåring i 2012, og det kunne se ut som de fleste ørretene rekrutterte til innsjøen som treåringer 

der også. Ettåringene i begge innsjøene hadde en svært god vekst bak seg, og i Kilvatnet var veksten 

for ørreter fra 0-3 år betydelig høyere enn i 2012. Den årlige tilveksten for ørret mellom 3-5 år er 

imidlertid beregnet å være på samme nivå som i 2012. I Ankersvatnet var veksten fra 1-3 år lav, og 3 

åringene var om lag like store som i 2012. Gjennomsnittlig kondisjonsfaktor (k-faktoren) for ørreten 

var nærmest uforandret i begge innsjøene, men eldre umoden fisk i Kilvatnet hadde noe lavere k-faktor 

enn i 2012. Det var sterkere rødfarge i kjøttet på ørreten, og det ble registrert lys rød kjøttfarge på 

ørret helt ned til 15 cm. Som i 2012 var det svært liten infeksjon av måse- og fiskeandmakk.   

Etter prøvefisket i 2012 ble det tatt utgangspunkt i kategorisystemet for innsjøbestander av ørret 

presentert av Ugedal mfl. (2005) for å beskrive bestandene i Ankersvatnet og Kilvatnet. Systemet tar 

utgangspunkt i gjennomsnittslengde for moden hunnfisk for å karakterisere vekstforhold i innsjøen, og 

fangst pr enhet (CPUE) for å karakterisere bestandstettheten. Fordelen med systemet er at det kan 

benyttes til en grov vurdering av bestandsstrukturen også når man ikke kjenner aldersfordelingen og 

vekstkurven til bestanden. Det finnes ingen enkel metode for å beregne den faktiske bestands-

tettheten eller total bestandsstørrelsen, men fangst pr. enhet gir et tilfredsstillende forholdstall for å 

følge endringer i bestandstettheten.   

Begge bestandene lå i 2012 i kategorien tett og med lav vekst, men bestanden i Ankersvatnet var både 

tettere og hadde lavere vekst enn bestanden i Kilvatnet. Basert på prøvefisket i 2016 er ørretbestanden 

i Kilvatnet endret til kategorien middels tett og med middels vekst. Ørretbestanden i Ankersvatnet er 

fortsatt i kategorien tett og men kan vurderes som en bestand med middels vekst. Endringene i retning 

av redusert bestandstetthet skyldes at systemet kun tar høyde for ørret større enn 15 cm. Endringene 

i bestandstettheten var størst for Ankersvatnet, hvor i tetthet av ørret over 15 cm gikk fra å være fra 

32,7 til 15,2 ørret/100 m² garn/natt. Endringen i tettheten av ørret over 15 cm i Kilvatnet gikk fra å 

være 19,4 til 11,4 ørret/100 m² garn/natt. Gjennomsnittslengden på gytemoden hunnørret gikk fra å 

være 22,9 ± 1,7 cm til å være 26,7 ± 1,7 cm i Kilvatnet. Under begge rundene med prøvefiske ble det 

fanget for få gytemodne hunnørreter i Ankersvatnet for å kunne benytte disse som en tilfredsstillende 

parameter for å beskrive ørretens vekst. Den ene gyteklare hunnørreten som ble fanget i 2016 var 25 

cm, men det ble også fanget to mindre hunnørreter som sannsynligvis gytte i 2015. At det ikke ble 

fanget hunnfisk under 20 cm som var kjønnsmoden antyder imidlertid at gjennomsnittsstørrelsen for 

gytehunnene i bestanden er over 25 cm, noe som ville plassert bestanden i kategorien middels vekst 

(Ugedal mfl. 2005).  

Fangstene under prøvefisket i Kilvatnet var dominert av ørret mellom 10-14 cm. Ved aldersavlesningen 

er dette vurdert å være et år gamle ørreter (1+). Gjennomsnittslengden for ørreten som er vurdert 

som ettåringer var 12 cm i begge innsjøene. Dette er en svært god vekst og viser at årgangen som 

sannsynligvis ble rekruttert inn i innsjøen i 2016 (resultat fra gyting i 2014) har møtt gode forhold i 

innsjøen. Selv om vi ikke kjenner den faktiske årsakssammenhengen, er det rimelig å anta at 
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reduksjonen i bestandsstørrelse av eldre og større fisk i innsjøen har åpnet for at generasjonen 

(kohorten) har kunnet migrere til innsjøen allerede som ettåringer.  

I Kilvatnet har ørretene hatt en bedre vekst frem til de var 3 år, mens ørreten i Ankersvatnet hadde lav 

vekst fra 1-3 år. Tynningsfisket i Kilvatnet har imidlertid foregått i flere år enn i Ankersvatnet, og 

kohorten som var resultat fra gytinga i 2014 var trolig første generasjon som rekrutterte inn i 

Ankersvatnet som ettåring. Basert på fangsteffektiviteten under tynningsfisket kan man regne med at 

bestandsstørrelsen i Kilvatnet allerede var redusert i 2014. Det betyr at yngre fisk kunne hatt anledning 

til å migrere ut i innsjøen som ett- og toåringer allerede da.  

Den svært gode veksten for den yngste kohorten har ført til at det er vurdert om aldersavlesningen er 

korrekt utført. Aldersavlesning av otolitter må gjøres av trent personell, men selv da kan ikke 

feiltolkninger utelukkes. Otolittene fra innsjøene var ikke utpreget lettlest. Dersom hele kohorten er 

vurdert å være for ung, vil dette imidlertid også gjelde for det øvrige materialet, slik at kohorten som 

er regnet som 2 åringer i så fall ville være 3 år osv. At det er samme person som har stått for 

aldersavlesningen både i 2012 og 2016 øker sannsynligheten for at resultatene er sammenlignbare selv 

om det skulle være en systematisk feiltolkning av materialet. 

Et sentralt spørsmål med tynningsfiske er hvor mye bestanden må reduseres og hvor lang tid fisket må 

pågå for å få effekter på bestanden. Basert på prøvefisket i 2012 ble ørretbestandene beskrevet som 

tette og småvokste, men likevel ikke utpreget tette. Det ble anbefalt å ta ut moderate mengder ørret; 

0,5 kg/ha årlig i Kilvatnet og 1 kg/ha årlig i Ankersvatnet, og rette fisket mot den minste ørreten 

(Johansen 2013). Under tynningsfisket ble det lagt betydelig mer innsats inn enn foreslått, spesielt i 

Kilvatnet hvor det anslagsvis ble tatt ut 2,3 og 2,4 kg/ha de to første årene. Resultatene ved prøvefisket 

2016 viste også at tynningsfisket har hatt betydelig effekt på bestandene ved redusert mengde fisk 

over 15 cm, tidligere rekruttering til innsjøen og økt vekst for ung fisk. Målet for fisket er at bestandene 

kan stabilisere seg på et nivå med mer stor fisk tilgjengelig. Den bedrede veksten for ung fisk kan 

resultere i mer stor fisk etter hvert. Den tidligere rekruttering og store årsklassen som var 1+ under 

prøvefisket i 2016 viser at det er viktig å fortsette tynningsfisket, eventuelt supplere med andre tiltak. 

På bakgrunn av erfaringer fra andre prosjekter er det tidligere foreslått å rette beskatningen mot 

ungfisk i innsjøer med god rekruttering (Ugedal mfl. 2007). Bestandstettheten i innsjøene tilsier en 

fortsatt moderat beskatning.  

Om det virkelig er mulig å endre bestandsstrukturen permanent er et annet spørsmål. En forutsetning 

er at man lykkes med å ta vare på de store individene i bestanden. Disse individene kan begrense 

rekrutteringen ved spise småørret. Når det er større predasjonsrisiko vil småørretene holde seg i deler 

av innsjøen med godt skjul, og dermed vil mer næring være tilgjengelig for større ørret (Borgstrøm 

2002). Under tynningsfisket bør man gå inn for å begrense uttaket av større fisk. Dersom det hadde 

vært et betydelig sportsfiske i innsjøene kunne det også vært aktuelt å innføre fiskeregler for å 

begrense uttaket av ørret større enn 25 cm.   

Mulige tiltak ut over fortsatt høy beskatning rettet mot ung fisk, kan være å begrense tilgangen til 

gyteområder. Det er ikke kjent hvor ørreten i de to innsjøene gyter. Innløpselva til Kilvatnet 

(Ráhpukjåhkå) er preget av bergbunn, og har begrensede områder med god gytegrus. Det observeres 

en god del småfisk oppover sidebekkene til Ráhpukjåhkå (pers. medd Bjørn Rasch-Tellefsen). Gytingen 

kan skje her, og det er trolig også noen gytemuligheter der Ráhpukjåhkå munner ut i Kilvatnet. 

Gytemulighetene i Ankersvatnet er trolig knyttet til «brekket» mellom de to innsjøene. Utløpselva er 
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preget av berggrunn, og det er begrensede gytemuligheter her. Dersom som det blir aktuelt å sette 

opp en vandringssperre opp mot Ráhpukjåhkå må dette eventuelt avklares med Fylkesmannen.   

For å beskatte ung fisk, mindre enn 20 cm, kan det benyttes garn med liten maskevidde. Garn er 

størrelsesspesifikke fangstredskaper, og garn med en gitt maskevidde fanger best på et 

størrelsesintervall rundt en modallengde. Fangsten vil likevel som regel ikke være normalfordelt. 

Større fisk enn modallengden har større sjanse for å bli fanget i garnet enn fisk som er mindre 

modallengden. Fangstsannsynlighet har både med sannsynlighet for at fisken skal treffe garnet og 

sannsynlighet for at den skal feste seg i garnet. Stor fisk beveger seg ofte mer i innsjøen og vil i så fall 

ha større sjanse for å treffe garnet (Borgstrøm 1996).  

Tynningsfisket har frem til 2016 først og fremst blitt gjennomført med garn med maskevidde på 16 

mm, supplert med garn med maskevidde på 20 mm. For å målrette fangsten på ørret under 20 cm, bør 

fisket fortsette med garn med maksimal maskevidde på 16 mm. Det kan suppleres med garn med 

mindre maskevidde for å øke beskatningen av den minste ørreten, under 15 cm.  

Det har vært aktuelt å benytte storruse. Med det relativt begrensede uttaket som det er foreslått å 

fortsette med, vil det sannsynligvis være mindre arbeid å drive tynningsfiske med småmaskede garn. 

Det vil være en del arbeid med å rigge opp storrusa, og finne brukbare fiskeplasser for den. Fordel med 

bruk av rusa er at den fanger fisken levende. Større fisk kan gjennutsettes, slik at tynningsfisket i større 

grad målrettes mot den yngste og minste fisken. Erfaringer med bruk av storruse til nærings- og 

tynningsfiske i Norge er summert opp av Taugbøl mfl. (2004).   

6 Konklusjon 
På grunnlag av prøvefisket som ble utført høsten 2016 konkluderes det med at tynningsfisket har hatt 

en betydelig effekt på bestandene i begge innsjøene. Tettheten av ørret over 15 cm var betydelig 

redusert i begge innsjøene. Ørreten ble rekruttert tidligere inn i innsjøene i 2016 enn i 2012. 

Tynningsfisket bør fortsettes, og fokuseres på de minste aldersklassene i innsjøene. Det anbefales å 

opprettholde et moderat uttak.  

Følgende råd gis for videre tynningsfiske: 

• Fortsett en moderat beskatning og ta ut om lag 0,5 kg /ha/år i begge innsjøene. Dette 

tilsvarer et årlig uttak på om lag 3 kg i Ankersvatnet og 10 kg i Kilvatnet.  

• Rett beskatningen mot den minste fisken. Bruk derfor garn med maksimal maskevidde på 16 

mm, eller eventuelt redskap som fanger fisken levende. Sett gjerne ut igjen større fisk.  

• Tynningsfisket bør opprettholdes over flere år til. Registrer mengden fisk som tas fiskes ut. 

• Tiltak som reduserer rekrutteringen kan bidra til å øke sjansen for å lykkes med en varig 

endring mot en mer storvokst ørretbestand. 

• Gjennomfør gjerne en ny evaluering med prøvefiske etter ytterligere 4-5 år.  
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Vedlegg 
Oversikt over uttak ved tynningsfiske i Kilvatnet: 

Dato 
Innsats 

(garnnetter) 
Total fangst 

(antall) 
Total fangst 

(kg) 
Fangst 
fisk/ha 

Fangst 
kg/ha 

      

         
         

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
         
         

           

           

 

Oversikt over uttak ved tynningsfiske i Ankersvatnet: 

Dato 
Innsats 

(garnnetter) 
Total fangst 

(antall) 
Total fangst 

(kg) 
Fangst 
fisk/ha 

Fangst 
kg/ha 

      

         
         

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
         
         

           

           

 


