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FORORD 

Gammelfaret i Folldal har en meget kalkrik vannkvalitet, elvefaret 
er grunnt og produktivt, og lett tilgjengelig for fiske. Fisken 
har imidlertid problemer med å overleve vinteren på grunn av dår
lige oksygenforhold. Høsten 1986 tok representanter for grunn
eierne kontakt med miljøvernavdelingen for å undersøke mulighet
ene for å utnytte lokaliteten til fiskeproduksjon. Miljøvern
avdelingen sa seg villig til å bistå i det faglige opplegget i 
forsøksprosjekt. Til det praktiske arbeide ble konsulent Ole 
Nashoug engasjert. Til driften av prosjektet er det gitt midler 
fra Landbrukets utmarksfond (LUF) og LENKA-prosjektet (LENKA
Landsomfattende egnethetsvurdering av den norske kystsonen for 
akvakultur). Folldal kommune garanterte for prosjektets 
investeringer til settefisk. I utfiskingen deltok elever fra 
utmarkslinje på Evenstad skogskole. vi takker herved alle for 
innsatsen. 

Hamar, januar 1988 

Ola Skjølaas 



SAMMENDRAG 

I Norge har det vært en relativt sparsom interesse for å sette ut 
regnbueørret. Regnbueørreten har imidlertid en del egenskaper 
som i spesielle tilfeller kan gjøre den til en interessant ut
settingsfisk. Den er lett og rimelig å drette opp slik at 
utsettingsfisk aven viss størrelse blir vesentlig billigere enn 
om vi skulle benytte vanlig ørret. utsatt regnbueørret kan 
gjerne vise til særdeles god tilvekst forutsatt at vi ikke setter 
ut for tett med fisk. Det vil være realistisk å oppnå vekter på 
300 - 800 gram utpå sensommeren i de fleste lokaliteter avhengig 
av lokaliteten og utsettingstettheten. 

Regnbueørreten formerer seg sjelden i frie vassdrag i Norge, og 
vi har kun få eksempler på vellykket reproduksjon. Den har også 
andre begrensninger ved at den har et kort livsløp, og er følsom 
for dårlig vannkvalitet. Regnbueørreten utgjør derfor vanligvis 
liten risiko for å påvirke naturlige fiskebestander negativt selv 
om vi i det siste har blitt mere oppmerksom på faren for spred
ning av uønskede parasitter og sykdommer. 

I svært mange grunne tjern og innsjøer vil det kunne bli oksygen
mangel vinterstid. Den gode næringsproduksjonen vi ofte har i 
slike lokaliteter kan utnyttes ved å sette ut regnbueørret om 
våren for så å høste fiskeproduksjonen allerede samme høst. Tett
het og produksjon blir da begrenset av den sluttvekt vi ønsker å 
oppnå (Qvenild & Aasheim 1982). For den enkelte grunneier eller 
fiskeforening vil dette være et enkelt fiskestellstiltak med god 
økonomi da vi vanligvis bruker l-årig utsettingsfisk på 40 - 100 
gram. 

I prosjekter hvor fritidsfisket blir av større betydning vil det 
være avgjørende å kunne tilby et fiske av stor fisk over hele 
sesongen, og vi må da sette ut 2-årig settefisk ved gjentatte 
anledninger. Investeringene og organiseringen med kortsalg, 
oppsyn og fangststatistikk, blir da mere omfattende, men ved et 
riktig opplegg vil økonomien kunne bli brukbar. Slike "put and 
take" -prosjekter er vanligvis bare aktuelle i tilknytning til 
visse typer reiselivsvirksomhet (campingplasser, hoteller, etc.) 

Sommeren 1987 gjorde vi et slikt utsettingsforsøk i Gammelfaret i 
Folldal. Denne avsnørte elvedelen var ca 3,75 km lang med en 
gjennomsnittsbredde på 35 m. Den er særdeles produktiv og grunn, 
og lett tilgjengelig for sportsfiske. vi delte faret i 2 deler 
ved å sette netting foran en kulvert i en veifylling midt på 
faret. I den øvre delen satte vi ut 1900 regnbueørreter på 240 
gram, dvs. en tetthet på 270 fisk/ha. Tilsvarende i den nedre 
delen var 500 fisk eller 85 fisk/ha. utsettingen ble foretatt 
19. juni og fisket ble ikke åpnet før 31. juli, og var da åpent 
ut august. 

på denne måten ville vi få erfaringer med tilvekst avhengig av 
tetthet, produksjonsmulighetene, fiskens overlevelse og ikke 
minst fiskernes interesse for et slikt tilbud. Totaløkonomien 
blir avhengig av hvordan det hele legges opp, og hvor mange 
fiskere som vil ha interesse av et slikt fiske. Folldal er et 
område hvor man ellers kan skaffe seg gode fisketilbud for en 
rimelig penge. 



Det var svært mye av de viktige næringsdyrene marflo (Gammarus 
lacustris) og vanlig damsnegl (Lymnea peregra), og det ble fort 
klart at tilveksten var upåklagelig. Da fisket ble åpnet hadde 
fisken lagt på seg bort i mot 100 gram slik at det var fisk på 
rundt 350 gram som ble budt fiskerne. 

Første kvelden var det 32 fiskere, og det var bare l fisker som 
ikke fikk fisk. De resterende var nok ganske tilfredse. l av 
fiskerne fikk hele 29 fisk. For grunneierne kunne nok de gode 
fangstene første natta fortone seg som dårlig økonomi. Fangstene 
til å begynne med vil være gode både fordi det er flere fisk å 
fiske på, men også fordi vi har et betydelig antall "idioter" i 
bestanden. Dette er fisk som går på med dødsforakt. Etter hvert 
blir fisken mere sky, og de verste "idiotene" blir fanget. vi 
beregnet innslaget av "idioter" til å være ca 30%. Etterhvert 
blir fangsteffektiviteten ganske konstant, og i løpet aven 2 
timers fisketur vil gjennomsnittsfangsten være l av den 
bestanden vi har igjen å fiske på. Er f.eks. restbestanden 2000 
fisk vil fangsten bli l fisk pr time for en gjennomsnittsfisker. 

De gode fangstene til å begynne med er viktige som PR, og for å 
skape forventning. I et slikt fiske er det imidlertid viktig at 
interessen holdes vedlike, og det ble da også raskt en lavere 
aktivitet og kortsalget avtok, og også fiskeinnsatsen til den 
enkelte avtok når fangstene gikk ned. 

Fisket åpnet såpass seint i sesongen at mye av feriesesongen var 
over. Kortsalget ble derfor bare 235 døgnkort (a kr 50,-). Dette 
fisket tok 1176 fisk, og det skulle derfor være igjen betydelig 
med fisk forutsatt begrenset dødelighet. 21. september ble det 
derfor organisert en omfattende utfisking av restbestanden. I 
løpet av 3 netter ble det med garn fanget hele 985 fisk, og vi 
kunne beregne at bare 116 fisk var borte fra "regnskapet", dvs. 
var døde av andre årsaker enn fiske. 

Man fikk erfare at det ikke knytter seg så store positive 
opplevelser til å høste og videreforedle så mye fisk. Det var 
rett og slett et omfattende og hardt arbeide. Fisken ble solgt 
som rakfisk, og med den dyre utsettingsfisken ble prosjektet et 
underskuddsforetagende. En viktig konklusjon med hensyn til 
økonomien er derfor at man ikke har råd til å vente på at fisken 
vokser. Økonomien i et slikt prosjekt ligger ikke i produksjon 
av fiskekjøtt, men i å utnytte fisket. Det må derfor settes ut 
fisk aven slik størrelse, i en slik mengde, og med en hyppighet 
som fører til at gjennomsnittsfiskeren blir fornøyd. 

Undersøkelser har vist at gjennomsnittsfiskeren er fornøyd hvis 
han får l fisk på turen. Med en slik forutsetning kan vi på 
bakgrunn av erfaringene fra i år beregne at med en utsetting på 
1100 2-åringer (l billass) vil det kunne selges 675 døgnkort før 
gjennomsnittsfangsten blir lavere enn l fisk på turen. Det må da 
selges minst 352 kort for å dekke utgiftene (forutsatt en 
settefiskpris på kr 16,-). Det vil være selvsagt at økonomien 
bedres jo raskere man får solgt de første 675 kortene. Etter 
neste utsetting av ytterligere 1100 fisk må man når man nærmere 
seg 1500 kort vurdere om det skal settes fisk for tredje gang. 



Hvis det på dette tidspunktet ikke er realistisk å få solgt 
ytterligere 500 kort bør det ikke settes ut flere fisk. Høsting 
av restbestanden skjer bare for å nyttiggjøre seg denne, og det 
vil være svært dårlig økonomi i å begrense kortsalget til fordel 
for denne. 

Da disse beregningene baserer seg på en gjennomsnittsfisker med 
en innsats på i underkant av 5 timer, og en fangsteffektivitet 
for regnbueørret som ser ut til å være ganske konstant for mange 
ulike lokaliteter, skulle de tallene vi har kommet fram til også 
kunne benyttes i andre lokaliteter. 
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l. INNLEDNING 

Det finnes et utall av mindre innsjøer som er for grunne til at 
fisk kan overleve vinteren. Et alternativ i slike tilfeller kan 
være å_sette ut hurtigvoksende fisk som regnbueørret om våren, 
for så å fiske opp denne om høsten (Qvenild & Aasheim 1982) . 

Valget av størrelsen på utsettingsfisken vil være avhengig av det 
fisket som planlegges i lokaliteten. Som oftest vil det være 
aktuelt med utsetting av l-årig regnbueørret på 40 - 100 gram. 
Med riktig utsettingstetthet vil denne kunne nå en ønsket 
gjennomsnittsvekt på 200 - 800 gram i løpet av sesongen. Den 
totale produksjon vil øke med utsettingstettheten, men den 
resulterende gjennomsnittsvekten vil da avta (Qvenild & Aasheim 
1982) . 

I lokaliteter hvor det legges opp til et intenst sportsfiske i 
sommersesongen kan gjentatte utsettinger av større fisk være 
aktuelt. Tilveksten blir da av mindre betydning. I England 
benyttes denne driftsformen i utstrakt grad (Pawson 1986). I 
Gammelfaret i Folldal ble det sommeren 1987 gjort et forsøk med 
utsetting av 2-årig regnbueørret for å studere tilvekst avhengig 
av tetthet samt å evaluere økonomien ved ulike fiskestrategier. 

2. OMRÅDEBESKRIVELSE 

Kart over Gammelfaret er vist i vedlegg l. Meanderen er ca 3 750 
m lang med et totalareal på 12,88 ha. Gjennomsnittsbredden på 
faret er ca 35 m. Grunnforholdene er ikke nøyaktig kartlagt, men 
gjennomsnittsdybden ligger antagelig mellom 1-2 m. Det er tildels 
betydelige mengder av ulike vannplanter, og langs det meste av 
faret er det kant skog med bjørk og or. Mellom Folla og Gammel
faret er det meste av arealet fulldyrket. 

Vannkvaliteten er betydelig grunnvannspåvirket av svært kalkrikt 
vann. Dette gir høy pH, alkalitet og Ca-innhold hele året (se 
vedlegg 2). på grunn av den høye primærproduksjonen og lave 
gjennomstrømningen blir det problematiske oksygenforhold vinters
tid da faret er såvidt grunnt. Vi får da også svært høye jern
konsentrasjoner. De fleste vintre vil derfor fisk få problemer 
med å overleve. Sommerstid er forholdene imidlertid gode. Ved 
overføring av den nærliggende bekken vil også forholdene 
vinterstid kunne bli tilfredsstillende. 

Før utsetting av fisk i 1987 ble det observert svært store 
tettet er av vanlig damsnegl Lymnea peregra og marflo Gammarus 
lacustris som begge er svært viktige nærings dyr for ørret. 

3. METODER OG MATERIALE 

19. juni ble det satt ut 2 400 2-årige regnbueørreter med en 
gjennomsnittsvekt på 240 gram. I løpet av sesongen ble det fore
tatt 2 prøvefiskinger for å bestamme tilveksten. Totalt ble det 
da tatt opp 83 fisk .. Fra 31/7 ble det åpnet for kortsalg og i 
løpet av august ble det solgt 235 kort med samlet fangst på 1176 
fisk. Restbestanden ble høstet ved hjelp av intensivt garnfiske 
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i perioden 21. - 24. september hvor det totalt ble fanget 985 
fisk. Restbestanden ble estimert ved suksessiv utfisking i 3 
netter ved hjelp av Leslie's metode (Ricker 1975, s. 150). 

Det vi~te seg at antall oppfisket fisk pluss beregnet restbestand 
var nær identisk med utsatt antall. vi trenger derfor ikke ta 
hensyn til naturlig dødelighet i beregningene. Fiskeeffektivi
teten q for de ulike fiskedøgn kan da beregnes ved 

q = 

hvor 

l c 
In (l -

f 

f - fiskeinnsatsen i antall timer 
C - fangsten i antall 

(l) 

No - utgangsbestanden ved dagens begynnelse 

Fra innleverte fangstrapporter kan vi beregne gjennomsnittlig 
fisketid t. Den øyeblikkelige fangstdødelighet F kan da be
regnes daglig ved: 

F = q . ~t . n (2) 

hvor n er antall solgte fiskekort. Når vi ikke har naturlig 
dødelighet får vi 

-q . b. t . n 
C = No . (l - e (3) 

I et IIput and takelI fiske vil det være viktig å kunne beregne 
hvor mye fisk som må settes ut (No) og hvor hyppig dette må 
gjentas for at fiskerne skal få et visst ønsket resultat. Det er 
foretatt undersøkelser (Hesthagen pers. medd.) som viser at 
fiskeren er fornøyd hvis fangsten er minimum 1 fisk. Hvis vi da 
tar utgangspunkt i at fangsten pr fisketur skal være l fisk i 
gjennomsnitt kan vi fra (3) beregne hvor mye fisk vi må sette ut 
når fiskeintensiteten uttrykt ved antall solgte kort (n) er 
kjent. vi får: 

n 
(4) 

- q . ~t . n 
1 - 'e 

Ved hjelp av ligning 4 kan vi videre vurdere utgiftene til fisk 
og inntektene ved salg av fiskekort, og finne ut hvor hyppig fisk 
bør settes ut for at økonomien skal bli tilfredsstillende. 

4. RESULTATER 

I tabell l er det vist en oversikt over resultatene fra fiske
kortrapportene. 172 kort ble returnert (73%). En undersøkelse 
fra et tilsvarende opplegg i Stavsjøen på Nes viste at ikke 
innrapporterte kort ga samme resultat med hensyn til fangst og 
innsats slik at de innrapporterte resultater kan nyttes til å 
beregne totalfangsten (Qvenild & Nashoug, upubl.) .. Totalt ble 
det fisket 1176 fisk. 
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Gjennomsnittlig fangst innsats var 4,6 t pr. fisketur. Det ble 
bare solgt døgnkort. 

Tabell L Fangststatistikk fra solgte fiskekort. 
-.;- -

Antall Antall Antall mf Fangst Time/ Total Justertl 
Dato kort fisk O fangst pr. time fisker innsats(t) fangst ) 

31/7 32 306 1 2.8 3.4 109 382 
1/8 33 227 2 1.5 4.8 157 283 
2/8 14 86 2 1.3 5.1 72 107 
3/8 17 126 O 1.4 5.4 92 157 
4/8 14 44 6 0.6 5.2 73 55 
5/8 12 59 7 0.8 5.8 70 74 
6/8 12 15 7 0.4 3.1 38 19 
7/8 8 11 2 0.5 2.8 22 14 
8/8 9 15 3 0.5 3.6 33 19 

10-25/8 21 52 4 0.4 5.8 121 65 
Div 16 O 16 

Totalt 188 941 34 1176 

1) statistikken baserer seg på 188 kort med totalt 941 fisk. Det 
ble solgt 235 kort, dvs. en totalfangst på 1176 fisk. I 
kolonnen for justert fangst er disse fordelt slik som i 
innlevert statistikk. 

For å beregne restbestanden ble det foretatt et omfattende garn
fiske 3 netter på rad. Resultatene er vist i tabell 2. Det ble 
totalt fisket opp 985 fisk. Ved hjelp av Leslie's metode kan da 
utgangsbestanden 21. september før fisket tok til beregnes til 
826 fisk i øvre del og 194 i nedre del (se figur 1). I nedre del 
var det også en bestand på 84 ørreter som har gått opp fra hoved
elva. vi har altså igjen 1020 regnbueørreter før utfiskingen. 
Tidligere er det tatt opp 1176 av sportsfiskerne pluss 88 ved 
prøvefiske. Dvs. at 116 fisk er døde av andre årsaker i perioden 
19/6 - 21/9. 

For å beregne tilvekstens avhengighet av fisketettheten ble 
elveløpet delt i 2 deler. Øvre del var 7.03 ha og nedre del 5,85 
ha. I tabell 3 er det vist en oversikt over hvilken tilvekst, 
biomasse og produksjon vi oppnådde ved å benytte en utsettings
tetthet på henholdsvis 270 og 85 fisk pr ha. 
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Figur 1.Utfiskingen i øvre og nedre del 2l.-24.september 1987.Fangsten 

de enkelte netter avtar etter som fisken fiskes opp (akkumulert fangst) . 
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Tabell 2. OVersikt over fangstene ved ut fiskingen 21. - 24. september 1987 

FANGST 
--- -

Maske- l. dag 2. dag 3. dag 
Antall vidde 
garn (nun) Antall Kg Antall Kg Antall Kg 

ØVRE DEL 3 29 20 8,8 28 Il 10 3,9 
30 35 411 159,7 112 46 36 14,1 
2 39 95 38,1 31 12 10 3,9 
4 45 33 14,1 12 5 O O 

Totalt 559 220,7 183 74 56 22 

NEDRE DEL 20 35 108 60,6 36 18 Il 5 
3 39 21 12,3 6 3 5 2,5 

Totalt 129 72,9 42 21 16 9 

Tabell 3. Beregning av tilvekst, biomasse c:x;r procluksj on ved for-
skj ellig utsettingstetthet av 240 gr. fisk. 

Biomasse Gj .snitts- Gj .snitts-
Areal Tetthet v/utsetting vekt biomasse Produksjon 
(ha) (antjha) (kgjha) 21.9 (gr.) G (kgjha) (kgjha) 

Øvre del 7,03 270 65 397 0,50 58 32 

Nedre del 5,85 85 20 549 0,83 20 16 

For resultatene i tabell 3 får vi G = 1,76 - 0,31 . In B 

Siden den naturlige dødeligheten er liten kan vi fordele den likt 
over hele perioden fra 19/6 til 21/9. Dette gir en overlevelse 
på 95% eller en M = 0,0517, dvs. M = 0,000545 pr dag. Dette gir 
53 døde fisk fram til 31/7. I tillegg kommer 33 fisk som er 
fanget i prøvefiske. utgangsbestanden når sportsfiske tar til 
kan vi derfor regne til 2314 fisk. Mesteparten av fangsten taes 
i perioden 31/7 - 8/8, og i denne korte perioden kan vi regne 
fangstdødeligheten som den dominerende, og helt se bort fra den 
naturlige dødeligheten. Vi kan da beregne fangsteffektiviteten q 
som vist i tabell 4. Enkelt kan vi si q er den fraksjon av 
bestanden vi fanger med en fiskeinnsats på l time. 
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Tabell 4. Beregning av fangsteffektiviteten q når utgangsbe-
standen (No), fangsten (C) og fangstinnsatsen (f) er 
kjent. 

Dato No C F f q 

31/7 2314 306 0,142 109 0,00130 
1/8 2008 227 0,120 157 0,00076 
2/8 1781 86 0,049 72 0,00068 
3/8 1695 126 0,077 92 0,00084 
4/8 1569 44 0,028 73 0,00038 
5/8 1525 59 0,039 70 0,00056 
6/8 1466 15 0,010 38 0,00026 
7/8 1451 Il 0,008 22 0,00036 
8/8 1440 15 0,010 33 0,00030 

I figur 2 ser vi q avtar i løpet av perioden. Den høyere fang
barheten i den første perioden kan skyldes flere forhold. Fisken 
er mindre sky før fisket tar til. Imidlertid kan vi også regne 
med en viss fraksjon "idioter", dvs. fisk uten fryktreaksjoner. 

Hvis vi regner q = 0,0005 som et gjennomsnittsnivå kan vi beregne 
antall "idioter". Dette er gjort i tabell 5 hvor vi da kan beregne 
antall "normale". Antall "idioter" blir da forskjellen mellom 
total fangst og antall "normale". I dette tilfellet får vi 
331/1176 = 28% idioter. Ved senere beregninger må vi ta hensyn 
til dette når vi skal beregne utsettingsmengder. 

Tabell 5. Beregning av antall "idioter" forutsatt konstant fang
barhet q = 0,0005 på "normale". 

Dato N Ant. "normale" Ant. fanget Ant. "idioter" 

31/7 2314 122 306 184 
1/8 2008 152 227 75 
2/8 1781 63 86 23 
3/8 1695 76 126 50 

5. DISKUSJON 

Gammelfaret er delt i 2 deler ved at det er bygd vei tvers over 
faret, og kulverten kunne lett stenges ved hjelp av netting. I de 
2 delene ble det satt tettheter på henholdsvis 270 og 85 fisk/ha, 
og dette ga seg et klart utslag i tilvekst. Som ved tilsvarende 
utsettinger av l-åringer ser det derfor ut som om produsert 
mengde fiskekjøtt er avhengig av utsettingstettheten (Johnson & 
HassIer 1954, Qvenild & Aasheim 1982). Det vil først og fremst 
være den gjennomsnittlige sluttvekten vi ønsker som vil bestemme 
utsettingstettheten. Den oppnådde produksjon (P) i forhold til 
utsatt biomasse (B ) vil avta med økende utsettingstetthet, og 
økonomien blir også tilsvarende dårligere. Selv i tettheter på 
270 fisk/ha er tilveksten god ved at fisken i løpet av 95 dager 
økte fra 240 gr. til 397 gr. 
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vist. 
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Gammelfaret er sterkt grunnvannspåvirket, og vannkvaliteten er 
meget god sommerstid. Det var store tettheter med marflo 
Gammarus lacustris og vanlig damsnegl Lymnea peregra. Tempera
turen var heller ikke for høy, og det ble derfor registrert en 
særdele~ged overlevelse. Den naturlige dødeligheten var langt 
lavere enn andre registrerte verdier for regnbueørret (Pawson 
1986, Quenild & Aasheim 1982). 

utsetting av regnbueørret i Norge gjøres enten for å høste en 
næringsproduksjon eller for å tilby et sportsfiske ("put and 
take"). I førstnevnte tilfelle anbefales det å sette ut l
åringer som da høstes i august/september ved akseptabel 
størrelse. I Gammelfaret hvor turistaspektet er av størst 
betydning blir utsetting av fisk av fiskbar størrelse aktuelt, og 
økonomien blir avhengig av antall solgte kort. For å kunne 
beregne økonomien må endel sentrale elementer undersøkes. 
Viktige elementer for totaløkonomien vil være antall kort solgt, 
prisen på fiskekort, fangsten pr. fisketur, antall timer 
gjennomsnittsfiskeren bruker, fangsteffektiviteten og hyppighet 
og antall utsatt. 

For at fiskerne skal like seg og ønske å komme igjen må det være 
forventning til fisket, fisket må gi en viss gevinst, og det må 
ikke være for tett med fiskere. Prisen på fisket vil også være 
av betydning. 

Som tabell 1 viser var gjennomsnittstiden 4,6 t/fisker. Dette er 
omtrent som funnet i andre vassdrag i Hedmark (Linløkken & Qvenild 
1988). Det er imidlertid en tendens til at innsatsen avtar når 
fangstene avtar, og også antall kortkjøpere gikk sterkt ned. 

utsatt regnbueørret viser ofte en svært agressiv adferd like 
etter utsetting (Pawson 1982, North 1983). Selv om fisket ikke 
ble åpnet før 5 uker etter utsetting var fangsteffektiviteten de 
4-6 første dagene høy (se figur 2), og "idiotene" ble beregnet 
til å utgjøre ca 30% av utgangsbestanden. Fangsteffektiviteten q 
ser ellers ut til å ligge omtrent på samme nivå som funnet av 
Pawson (1986) q = 0,0005, dvs at 1 times fiskeinnsats gir en 
fangst på 0,5 av bestanden. Er bestanden 2000 fisk blir 
fangsten 1 fisk pr. time. 

Ved å benytte tallene for fangsteffektivitet og gjennomsnittlig 
fiskeinnsats, kan vi beregne hvor mange kort som kan selges ved 
en gitt utsetting forutsatt at vi ønsker at gjennomsnittsfiskeren 
skal få 1 fisk pr fisketur (se ligning 4). vi regner videre med 
at det må settes ut 28% i tillegg for å kompensere for "idiotene". 
Disse må gå på kontoen for å skape forventning, da det stort sett 
vil være fiskerne de 4-6 første dagene som vil få disse. Det er 
videre avgjørende å gjøre periodene mellom hver utsetting 
relativt korte da dårligere fangster på slutten vil resultere i 
færre fiskere. 

Kapasiteten i Gammelfaret begrenses ikke biologisk da det ikke 
vil by på problemer med å sette ut tettheter som vist på 270 
fisk/ha. Skal man få økonomi i utsettingen ved å holde 
målsettingen på 1 fisk pr tur i gjennomsnitt innebærer imidlertid 
dette ca 200 kort pr dag med utsettinger hver 14. dag. 
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I vårt forslag har vi derfor tatt utgangspunkt i en biltransport 
med fisk, ca 1100 2-åringer, utsatt siste uke i juni. Det kan ved 
denne utsettingen selges 675 kort før gjennomsnittsfangsten 
kommer under 1 fisk/tur. Det må selges minst 352 kort for å 
dekke ut~iftene til fisk (16 kr pr fisk i 1987). Det foretas så 
en ny utsetting på 1100 fisk, og økonomien bedres hurtig som 
skissert i figur 3. Får vi til enda en utsetting i løpet av 
sommeren vil økonomien kunne bli svært tilfredsstillende. Når vi 
nærmer oss 1500 kort må vi vurdere om det skal settes fisk for 
tredje gang. Hvis det på dette tidspunkt ikke er realistisk å få 
solgt ytterligere 500 kort bør det ikke settes ut flere. 

Høsting av restbestanden skjer bare for å nyttiggjøre seg denne. 
Det er dårlig økonomi i å begrense kortsalget til fordel for 
denne. 

Selv i de mest produktive lokaliteter vil det være vanskelig å få 
god økonomi i å høste produksjonen i form av fiskekjøtt for 
viderefordeling og salg når vi tar utgangspunkt i 2-årig 
settefisk (Pawson 1986). Selv ved å se bort fra naturlig 
dødelighet, og ved å få høstet all fisken ved sesongens slutt, 
vil vi med en settefiskpris på kr 16,- måtte ha minst 30,- kr/kg 
for fisken i nedre del ved utsettingstetthet på 85 fisk/ha, og 40 
kr/kg for fisken i øvre del med tetthet på 270 fisk/ha for bare å 
dekke settefiskinnkjøpet. 

Skal man derfor få økonomi i et prosjekt som Gammelfaret må kort
salg ha eneste prioritet. Det må kjøpes inn 2-årig fisk, og 
tilvekst blir en forholdsvis uinteressant faktor. 
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Figur 3.Økonomien i utsettingene.Når vi setter ut 1100 fisk 

a kr.16 må vi selge 352 kort (a kr.50) for å dekke ut

settingene.Når vi har solgt 625 kort er gjennomsnitts

fangsten sunket til under l fisk pr. fisker,og det må settes 

ut en ny porsjon på 1100 fisk.Når vi nærmer oss 1500 kort 

kommer igjen gjennomsnittsfangsten ned under l fisk pr. 

fisker.Hvis vi ikke regner med å selge mer enn ytterliger 

500 kort bØr utsettingene avsluttes for sesongen. 
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