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Sammendrag: Hasten 2003 ble fiskebestandene i fem vassdrag i Vesterålen og Lofoten

kartlagt, primært for å undersoke om de hadde bestander av sjoorret, men også for å kunne

si noe om de evt. bestandene av stasjonær fisk (innlandsfisk).

Prestelvvassdraget  i Andoy, har kun stasjonær orret. I Sellevoldvatnet i Andoy, er det

også hovedsakelig stasjonær egret, men det er noen få sjoorret tilstede. Alle de tre innsjoene

i Andoy er svært grunne og orretbestandene er tette. Bestandene må likevel karakteriseres

som middels gode, uten typiske tegn på overbefolkning.

I Oksbølvassdraget  i Bo er orretbestandene splitta, dvs, at det er både sjoorret og

stasjonær egret tilstede. Det var mest sjoorret i den nederste innsjoen Haugenvatnet,mens

det grunne Oksbølvatnethadde få sjoorret (sporadisk). I Jørlandsvassdraget i Bø var det

også en splitta orretbestand, med forholdsvis stor andel sjoorret. Alle tre innsjoene i Bo har

tette bestander.

I Vareidvassdraget i Flakstad, var det mye sjoorret, og i den nederste innsjoen Litjevatn

foretar all hofisk sjovandring for kjønnsmodning. Andelen tidlig kjønnsmodne hannfisk i

bestanden var imidlertid meget stor, og infeksjonen av bendelmakk betydelig, noe som tyder

på matbegrensning og overbefolkning. I Storvatnet ovenfor Litjevatnet ser det ut til å være

hovedsakelig stasjonær orret, og royebestanden består kun av innlandsfisk. Begge

bestandene er på grensen til overbefolkning.

Innlandsfisken (stasjonær orret og roye) i de fleste innsjoene som ble undersokt tåler

hardere beskatning. I vassdrag med sjovandrende laksefisk kan en med basis i en driftsplan

få tillatelse fra Fylkesmannen til å fiske med garn etter innlandsfisk. Fisket må foregå når

sjoorreten er ute I havet.
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Forord

Rapporten presenterer resultatene fra
kartleggingen av potensielle sjoorretvass-

drag i Andoy, Bo og Flakstad kommuner.

Feltarbeidet ble utfort hosten 2003 og

mange personer har hjulpet til. Stor takk til

Vidar Carlsen, eirjan Theodorsen og Kjell

Hoyning i Andoy, Arne Eriksen i  Bo,  og

Trond Kroken og Kent Ruben Elvestrand i

Flakstad.

Kartleggingen i Andoy er en del av

prosjektet "Kart legging av biologisk

mangfold i ferskvann i Vesterålen", som

ble presentert i rapport 2002-7 (Jorgensen

2002). Provefisket i Sellevold og Prestelv

måtte utsettes pga tidlig islegging.

Kartleggingen i Bo er finansiert via

miljosamarbeidsmidler, mens under-

sokelsene i Vareidvassdraget er finansiert

via fiskefondet. Vi takker kommunene for

oppdragene.

Lisbeth Jorgensen
Prosjektieder

Arkiv: C:\Firma\rapport04\vesterallofot

Nordnorske ferskvannsbiolo er

Innhold

1. Inntedning   4

2. Metoder   5

3. Resultater   6
3.1. Prestelvvassdraget, Andoy.. ..6
3.2. Oksåvassdraget, Andoy 10
3.3. Oksbolvassdraget, Bo  12
3.4. Jorlandsvassdraget, Bo .16
3.5. Vareidvassdraget, Ftakstad......18

4. Referanser  23

Side



Innledning

I Vesterålen og Lofoten er det svaart
mange vassdrag med bestander av laks
og sjorarret, og det finnes også enkelte
sjørøyevassdrag. Vassdragene kan ha
bestander av en, to eller alle tre artene.

Vassdragenes utforming er viktig med
tanke på hvilke arter som er tilstede.
Orreten foretrekker gruntområdene i inn-
sjøene, og uten et dypområde vil den
aggressive orreten vanligvis hindre nays i
å etablere bestand i innsjoer som er
grunnere enn 5-6 m. I Vesterålen og
Lofoten er det mange grunne innsjoer, og
det er derfor mange vassdrag hvor orreten
er alene. Vassdragene kan også ha en
laksebestand, men disse er som oftest
knyttet til utløp- og innlopselver, selv om
innsjøene også kan were av betydning.

Hvorvidt orreten er sjovandrende eller ikke
varierer mellom vassdrag. Swert grunne
innsjoer har stor produksjon av neerings-
dyr, dvs, at fisken har mindre behov for 6
vandre ut i havet på næringssak. I
vassdrag med grunne innsjoer er det
derfor ofte få sjovandrende fisk, mens
dype og middels dype innsjoer er mindre
produktive og gjeme har en storre andel
sjovandrere.

Mange vassdrag med potensielt sjo-
vandrende laksefisk har ofte overbefolka
bestander, både der det er sjoorret
tilstede, og der det kun er stasjoneer fisk. I
slike bestander er det ofte behov for
sterkere beskatning, men det er ikke tillatt
6 fiske med garn i vassdrag med
sjavandrende laksefisk. Fylkesmannen
fastsetter, på grunnlag av kartlegginger av
bestandene, om vassdragene har
sjovandrende laksefisk eller ikke.
Fylkesmannen kan også sette ei grense
for sjovandring innad i et vassdrag,
dersom enkelte av innsjøene i praksis har
bare innlandsfisk.

Der det går sjovandrende laksefisk kan
fiske med garn etter innlandsfisk kun
tillates på basis av en driftsplan. Fisket må
da foregå om sommeren når sjoorreten er
ute i havet.

Nordnorske ferskvannsbiol er

Kategoriseringsliste for vassdrag med
sjovandrende laksefisk i Nordland finnes
på Fylkesmannen's hjemmesider:

www.miljostatus.no/nordland/tema/biologis  m
angfold/fisk

Vassdragene som presenteres i denne
rapporten er typiske smavassdrag med
grunne innsjoer hvor en fomenter 6 finne
mest orret. Formålet med undersokelsen
var 6 kartlegge bestandene og si noe om
forholdet mellom stasjoneere og
sjavandrende individer. Det blir også
foreslått mulige tiltak for å bedre
bestandene.

Vareid-
vassdr

Oksbelvased
Jarlandevas

Vest,* 0

Flaketadeya

oskeneseya

Prestelvvassdr et.

Oksåvased t41

Lange a

Figur.1.Kart over Vesterålen og Lofoten
med de undersøkte vassdragene avmerket.
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2. Metoder

Provefiske

For provefisket tok til ble dybdeforholdene
i innsjoene kartlagt ved hjelp av ekkolodd.
Vanntemperaturen ble mått gjennom
vannsoylen, og siktedyp og vannfarge ble
registrert.

Til fisket ble det benyttet to ulike
garnserier; Multigam (oversiktsgarn) som
er 40 m lange og satt sammen av 5 m
lange seksjoner med åtte forskjellige
maskevidder: 10, 12.5, 15, 18.5, 22, 26,
35 og 45 mm. Bunngarna av denne typen
er 1.5 m dype, mens flytegarna er 4 m
dype. Standard gam er 25 m lange og 1.5
m dype med maskeviddene 21, 26, 29, 35
og 39 mm.

Folgende egenskaper ble registrert hos
fisken: total lengde, vekt, kjønn, modnings-
grad, kjotffarge og parasitter. Parasittene
måse- og fiskandmakk (fellesnavn
bendelmakk) vises som cyster på
innvollene, og infeksjonen er vurdert som
liten (< 5 cyster), middels (5-15 cyster) og
sterk (>15).

Sjoorret/sjoroye blir som oftest infisert
med en eller flere marine parasitter, og fisk
med marine parasitter blir betegnet som
sikre sjoroyer/sjoorret. Folgende marine
parasitter blir registrert; Sortprikk
(Cryptocotyle lingua) på finner og hud,
kveis (Anisakis spp) på innvollene, og
lakselus/bitt på huden (Lepeophteirus
salmonis).

Lengde ved kjønnsmodning er den
viktigste egenskapen en må kjenne for å
kunne vurdere en fiskebestand. Ved
kjønnsmodning avtar veksten, og
dodeligheten raker sterkt. Vi har definert
lengde ved kjønnsmodning som den
lengden (i cm) der mer enn halvparten av
alle hofiskene er modne, dvs, skal gyte
inneværende host. Som et kvalitetsmål
bruker vi at dersom lengde ved
kjønnsmodning er mindre enn 25 cm,
karakteriseres bestanden som overbefolka
(dårlig), fra 25-30 cm som middels
gode/akseptable og over 30 cm som gode.

Nordnorske ferskvannsbiolo er

Et grensetilfelle har vi der lengde ved
kjønnsmodning er fra 20 - 25 cm, og i
disse tilfeller bag også andre kvalitets-
kriterier benyttes.

De fleste sjoroyer kjonnsmodner ved en
lengde på 30-35 cm (Jorgensen &
Kristoffersen 1995), mens sjoorret
vanligvis kjønnsmodner ved en lengde på
40 - 45 cm (L'Ab6e-Lund & Berg 1991).
Fisk som kjønnsmodner ved en lengde
mindre enn 25 cm og som ikke har marine
parasitter har vi definert som sikre
stasjonære.



3. Resultater

3.1. Prestelwassdrage
Andy),

Oltervatnet

Prestelvvassdraget ligger på ostsida av
Andoya, og har et nedslagsfelt på ca 16
km2. Vassdraget består av utlopselva,
Prestelva, som er  ca. 3  km  lang *og
Oltervatnet, Ovrevatn, Otterloken og
Sauravatnet, alle 30 moh. Det er
vandringsmuligheter for fisk mellom alle
innsjoene. Prestelva ble kartlagt  i 2002
(Jorgensen 2002). Oltervatnet og
øvrevatnet ble provefisket 16-17.09.03.

Oltervatnet har et overflateareal på ca 0.7
km2 og et maksimalt dyp på 2 m. Det ble
fisket med 2 multigam og 4 standard garn
(21-35 mm) satt enkeltvis fra land.

Fangst
Fangsten bestod  av  144 egret, hvorav
ingen hadde marine parasitter, dvs, ingen
var sikre sjoorret.

Orret
ørreten hadde lengder fra 10-37 cm, med
et gjennomsnitt på 24.7 6.0 cm. Lengde
ved  kjonnsmodning var fra 26-28 cm. Av
32 hofisk og 33 hannfisk mindre enn 25
cm var  3  hofisk og 12 hannfisk modne. Av
52 hofisk og 27 hannfisk storre enn 25 cm
var 34 hofisk og 11 hannfisk modne
(Fig.3.1.2 ).

De fleste orretene var hvite i kjøttet
(n=120), mens  24 var  lys rod. De fleste
fiskene var fri for bendelmakk (n=107),
men 21 hadde ken, 7 middels, 5 sterk og
4 av de storste meget sterk infeksjons-
grad.

Øvrevatnet
Ovrevatnhar et overfiateareal på ea 0.2
km2 og et maksimalt dyp  på 2 m, Det ble
fisket med 2 multigam sett enkeltvis fra
land.

Fangst
Fangsten bestod av 48 curet, hvorav ingen
var sikre sjoorret.

Oust
Ørreten hadde lengder fra 17-36 cm, med
et gjennomsnitt på 28.0 ± 4.3 cm. Lengde
ved kjønnsmodning var fra 26-28cm. Av 7
hannfisk mindre enn 25 cm var 5 modne.
Av 22 hofisk og 19 hannfisk storre enn 25
cm var 19 hofisk og 12 hannfisk modne.

De fieste fiskene var hvite i kjøttet (n=32),
mens 16 hadde lys  rod  kjottfarge. De
fleste fiskene var også fd for bendelmakk
(n=41), mens 3 hadde liten og 4 hadde
middels infeksjonsgrad.

Diskusjon/Konklusjon
Orretbestandene 1  Oltervatn  og øvrevatn
er middels gode, og bestir kun av
stasjonzere individer. Fiskebestandene i
de to innsjoene har naermest identiske
karaktertrekk. Fisken var av god kvalitet,
med forholdsvis liten infeksjon av pars-
sitter .

Til tross for liten gaminnsats ble det fanget
weed mye fisk,  noe som bl.a.  skyldes at
game i så grunne innsjoer dekker
meanest  fra topp til bunn. Orret-
bestandene er tette, men har pr. i dag
ingen sikre tegn på overbefolkning. For å
bedre bestandene bag disse beskattes noe
hardere. Orreten kan også  vandre opp  i de
to midge innsjoene i vassdraget, men
disse ble ikke undersold.

Nordnorske ferskvannsbiolo er Side
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Figur 3.1.1.  Kart over Prestelvvassdraget, Andoy.
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Figur 3.1.2.  Lengdefordeling av  arret  fanget i  Oltervatnet,  Prestelwassdraget, Andoy.
Kjønnsmodning:Apne soyter=umodne fisk. Kryss= modne hannfisk, Svart=modne hofisk.
Marine parasitter:Apne soyler=uten parasitter. Svart=med parasitter.
Farge: Apne soyler= hvit kjottfarge. Skravert= lys rod kjøttfarge. Svart= rod kjøttfarge.
Bends !mark: Apne soylerzfri for bendelmark. Skravert=liten infeksjon. Kryss= middels infeks*
Svart=sterk infeksjon.
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Figur 3.1. 3.  Lengdefordefing av  met  fanget i  Ovrevatnet,  Prestelwassdraget, Andoy.
Kjønnsmodning:Apnesoyler=umodne fisk. Kryss= modne hannfisk, Svart=modne hofisk.
Marine parasitter Apnesoyler= uten parasitter. Svart=med parasitter.
Farge:Apnesoyler= hvit kjøttfarge. Skravert= lys rod kjøttfarge Svart= rod kjøttfarge.
Bends /mark: Apnesoyler=fd for bendelmark. Skravert=fiten infeksjon. Kryss= middels infeksjon.
Svart=sterk infeksjon.
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3.2. Oksavassdraget,
Ancloy

Oksåvassdraget ligger på ostsida av
Andoya, og består av Sellevollvatnet (8
moh) og utlopselva Oksåa, som er ca 1.5
km lang. Nedslagsfettet er ca 8 km2.
Oksåa ble kartiagt i 2002 (Jorgensen
2002). Sellevollvatnet ble provefisket 18-
19.09.03.

Selievoldvatnet

innsjoen har et overfiateareal på ca 0.9
km2 og et maksimalt dyp på 1.6 m. Det ble
fisket med 2 multigam og 5 standard garn
(21-35 mm) satt enkeltvis fra land.

Fa ngst
Fangsten bestod av 172 orret, derav var
det 3 sikre (kjønnsmodne) sjoorret med
sortprikk.

Orret
Orreten hadde lengder fra 10-47 cm, med
et gjennomsnitt på 25.0 ± 5.3 cm. Lengde
ved kjonnsmodning var fra 26-28 cm. Den
storste fisken var en moden sjoorret
(hofisk) på nesten 50 cm (Fig. 3.2.2).

Av 53 hofisk og 42 hannfisk mindre enn 25
cm var 11 hofisk og 15 hannfisk modne.
Av 53 hofisk og 24 hannfisk storre enn 25
cm var 37 hofisk og 7 hannfisk modne.

De fleste fiskene hadde hvit kjottfarge
(n=154), mens 16 hadde lys rod, og to
hadde rod farge. De minste fiskene (<25
cm) var stort sett fri for bendelmakk, mens
den storste fisken hadde en betydelig
infeksjon, derav 15 med Men, 20 med

middels, 4 med sterk og 8 med meget
sterk infeksjonsgrad.

biskusjon/Konklusjon
Sellevoidvatnet har en orretbestand som
består hovedsakelig av stasjonaare
individer. Bestanden er i underkant av det
en kan kalle middels, ettersom det er en
del fisk som kjonnsmodner ved lengder
mindre enn 25 cm. Fisken var også relativ
mye infisert av bendelmakk.

Sellevoldvatnet er svært grunt. Fisket
tyder på at bestanden er for tett, og
dermed bor beskattes hardere. For ikke å
gjøre bestanden verre ved å fierne de
storste gyterne bow en benytte maksimum
maskevidde 21 mm.

Oksitvassdraget

Sellevold-
vatn

8 moh

Oksia

Figur. 3.2.1. Kart over Oksåvassdraget,
Andoy.
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Figur 3.2.2.  Lengdefordefing av  orret  fanget i  Sellevoldvatnet,  Oksåvassdraget, Andoy.
Kjønnsmodning:Apnesoyler=umodne fisk. Kryss= modne hannfisk, Svart=modne hofisk
Marine parasitter Apnesoyler= uten parasitter. Svart= med parasitter.
Farge: Apnesoyler= hvit kjottfarge. Skravert= lys rod kjøttfarge. Svart=rod kjottfarge.
Bendelmark:Apnesoyler=fri for bendelmark. Skravert=fiten infeksjon. Kryss= middels infeksjon.
Svart=sterk infeksjon.
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3.3. Oksbelvassdraget, Bo

Oksbolvassdraget har utlop i Ramnås-
bogen, ca 2 km vest for Eidet i Bo.
Nedslagsfeltet er ca. 7 km2. Den delen av
vassdraget som er tilgjengelig for
sjovandrende fisk er utlopselva som er ca
1.5 km lang, Haugenvatnet (13 moh),
Oksbolvatnet (27 moh) og elva meHom de
to innsjoene (1.2 km lang). Haugenvatnet
og Oksbolvatnet ble provefisket 25-
26.09.03. Utlopselva vil bli kartlagt inne-
værende dr (04).

Haugenvatnet

lnnsjoen har et overflateareal på ca 0.06
km2 og et maksimatt dyp på 8 m. Det ble
fisket med 4 multigam og 5 standard garn
(21-39 mm) sett i lenker a 2 garn fra land.

Fangst
Fangsten bestod av 117 orret, derav var
det 10 sikre sjoorret med sortprikk. I tillegg
var 4 fisk blanke med lose skjell noe som
sannsynligvis også er sjoorret. Det ble
også fanget en laksunge.

Orret
Orreten hadde lengder fra 11-47 cm, med
et gjennomsnitt på 20.0 ± 6.0 cm.
ørretbestanden var splitta, og det ble
fanget så få gytefisk at det er vanskelig å
fastsette lengde ved kjønnsmodning.

Av 37 hofisk og 55 hannfisk mindre enn 25
cm var 3 hofisk og 8 hannfisk modne. Av
16 hofisk og 9 hannfisk over 25 cm var 8
hofisk og en hannfisk moden. (Fig. 3.3.2).

De fleste fiskene hadde hvit kjøttfarge,
men blant de 14 sannsynlige sjoorretene
var 6 lys rod og 6 rode i kjottet. Al le
orretene var fri for bendelmakk, med
unntak av  en  (liten infeksjonsgrad).

Nordnorske ferskvannsbiolo er

Oksbialvatnet

lnnsjoen har et overflateareal på ca 0.1
km2 og et maksimalt dyp på 6 m. Det
meste av innsjoen var imidlertid 1-2 m
med et lite dypområde på 6 m. Det ble
fisket med 4 multigarn og 5 standard garn
(21-39 mm) sett enkeltvis fra land. Ett av
gama ble senket ned på dypområdet.

Fangst
Fangsten bestod av 151 orret, derav var
det 4 sikre sjoorret med sortprikk.

Orret
Orreten hadde lengder fra 11-39 cm, med
et gjennomsnitt på 22 ± 5 cm. Lengde ved
kjønnsmodning var vanskelig å fastsette.
Av 58 hofisk og 53 hannfisk mindre enn 25
cm var 8 hofisk og 10 hannfisk modne. Av
17 hofisk og 23 hannfisk over 25 cm, var 7
hofisk og 13 hannfisk modne. (Fig.3.3.2) .

Al le fiskene hadde hvit kjøttfarge, med
unntak av  en  som var lys rod og 3 som var
rode i kjøttet. De fleste fiskene var fri for
bendelmakk, men 9 hadde liten og 3
hadde middels infeksjonsgrad.

Diskusjon/Konkkajon
Oksbolvassdraget er det splitta

orretbestander, dvs, både sjoorret og
stasjo-nær orret. Det er mest sjoorret i den
nederste innsjoen, Haugenvatnet, mens
Oksbolvatnet ser ut til a ha lite sjoorret.
Utlopselva fra Haugenvatnet har gode
gyteforhold for orreten, men det er også
bra gyteforhold i elva mellom de to
innsjoene.

ørretbestandene i begge innsjoene er
tette, men det var relativt få modne fisk
under 30 cm. Trolig gyter de fleste ved
lengder over 30 cm, men da ser også
dodeligheten ut til 6 være stor. Begge
bestandene må karakteriseres som gode,
og det anbefales ikke å wake om gamfiske
i innsjoene.
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Figur. 3.3.  Kart over Oksbolvassdraget, Bo.
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Figur 3.3.2.  Lengdefordefingav orret fanget i Haugenvatnet,Oksbolvassdraget Bo.

Kjønnsmodning:Apnesoyter=urnodne fisk. Ktyss= modne hannfisk, Svad=modne hofisk.

Marine parasitter Apne soyler-- uten parasitter. Svart=medparasitter.

Farge: Apnesoyler=hvit kjottfarge. Skravert= lys rod kjottfarge. Svart=rod kjøttfarge.

Bendelmark: Apnesoyler=fti for bendelmark. Skravert=fiten infeksjon. Ktyss= middels infeksjon.

Svart=sterk infeksjon.
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Figur 3.3.2. Lengdefordeling av orret fanget i Oksbolvatnet, Oksbolvassdraget Bo.
Kjormsmodning:Apnesoyler=umodne fisk Kryss= modne hannfisk, Svart=modne hofisk
Marine parasitter:Apnesoyler= uten parasitter. Svart=med parasitter.
Farge:Apnesoyler=hvit kjottfarge. Skravert=lys rod kjøttfarge. Svart=rod kjøttfarge.
Bendelmark: Apnesoyler=fri for bendelmark. Skravert=liten infeksjon. Kryss= middels infeksjon.
Svart=sterk infeksjon.



3.4. Jorlandsvassdrage

Jorlandsvassdraget har utlop i bunnen av
Jorgenfjorden, ca 5 km nordvest for
Guvåg. Nedslagsfeltet er ca. 7 km2. Den
delen av vassdraget som er tilgjengelig for
sjovandrende fisk er Saltvatnet
(brakkvannspoll), og Jorlandsvatnet (17
moh). Elva mellom de to er ca. 0.4 km,
mens utlopselva fra Saltvatnet er bare 100
m. Jorlandsvatn ble provefisket 9-
10.09.03. Utlops- og inniopselva vil bli
kartlagt inneværende år (04).

Jorlandsvatnet

Innsjoen har et overflateareal pi ca 0.13
km2 og et maksimatt dyp på 15 m. Det ble
fisket med 6 multigarn og 15 standard
garn (21-35 mm) hvorav 4 multigarn og 10
standard garn ble satt enkeltvis fra land,
mens resten ble senket ned på dypet.

Fangst
Fangsten bestod av 152 egret, derav var
det 19 sikre sjoorret med sortprikk.

rret
Orreten hadde lengder fra 11-45 cm, med
et gjennomsnitt på 24 ± 6 cm. Bestanden
var splitta med en viss andel stasjonær
fisk som kjønnsmodner ved lengder fra 26-
30 cm. I tillegg er det sjoorret i vassdraget
som kjonnsmodner ved lengder >40 cm.
Av 37 hofisk og 46 hannfisk mindre enn 25
cm var 9 hofisk og 8 hannfisk modne. Av
43 hofisk og 26 hannfisk over 25 cm var
19 hofisk og 12 hannfisk modne
(Fig.3.4.2).

De fleste fiskene uten marine parasitter
var hvite i kjøttet (n=127), mens 20 var lys
rod og 5 rode. Al le orretene var fri for
bendelmakk med unntak av en (sterk
infeksjonsgrad).

Diskusjon/Konklusjon
I Jorlandsvatnet er det en splitta
orretbestarid, med en god del sjoorret og
en viss andel stasjoneer orret. farret-
bestanden i innsjoen er tett, men det er
mye umodne fisk, og bestanden har ingen
sikre tegn på overbefolkning. I likhet med
Oksbolvassdraget anbefales det ikke
soke om garnfiske i innsjoen.

Brakkvannspollen Saltvatnet ble ikke
undersokt, men kan også ha stor
betydning for sjoorreten

Jorlandsvassdraget

Salt-
vatnet

JØRN-
- FJORDEN

17 orlands-
vatnet

Figur. 3.4.1.  Kart over Jorlandsvassdraget,
Bo.
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Figur. 3.41. Lengdeftodefing av orret fanget i Jorlandsvatnet, Jorlandsvassdraget  Bo..
Kjønnsmodning:Apnesoyler=umodne fisk Kryss= modne hannfisk, Svart=modne hofisk.
Marine parasitter Apnesoyler=uten parasitter. Svart=med parasitter.
Farge: Apnesoyler=hvit kjøttfarge. Skravert=lys rod kjottfarge. Svart=rod kjøttfarge.
Bendelmark: Apnesoyler=fri for bendelmark. Skravert=liten infeksjon. Kryss= middels infeksjon.
Svart=sterk infeksjon.
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3.5. Vareidvassdrage
Flaksted

—

---VAREMSUNDET

Litjevatnet

Vareidvassdraget

Litje-
vatnet

6 moh

Stor-
vatnet

10 mob

Vareidvassdraget figger på Flakstadoya
og har utlop mot vest. Nedslagsfeltet er
ca. 3 km2. Vassdraget består av Litjevatnet
(6 moh) og Storvatnet (10 moh). Elva
mellom innsjoene er ca 400 m lang, mens
utlopselva er vel 100 m. lnnsjoene ble
provefisket 29-30.09.03.

Figur 3.5.1.  Kart over Vareidvassdraget,
Flakstad

lnnsjoen har et overflateareal på ca 0.2
km2 og et maksimalt dyp på 8.5 m. Det ble
fisket med 5 multigarn og 10 standard
garn (21-35 mm) satt enkeltvis fra land
ned mot storste dyp.

Fangst
Fangsten bestod av 93 orret og 4 royer.
Blant orretene var det 21 sikre sjoorret,
alle med sortprikk.

Orret
ørreten hadde lengder fra 13-45 cm, med
et gjennomsnitt på 25.0 ± 6.6 cm. Lengde
ved kjønnsmodning var derfor ikke mulig å
fastsette (ikke modne hofisk). Orret-
bestanden har en meget stor andel tidlig
kjønnsmodne hannfisk, men det ble ikke
fanget modne hofisk (Fig. 3.5.2).

Av 18 hofisk og 33 hannfisk mindre enn 25
cm var 18 hannfisk modne. Av 19 hofisk
og 27 hannfisk over 25 cm var 14 hannfisk
modne.

De fieste orretene hadde hvit kjøttfarge
(n=75), mens de storste orretene var lys
rod (n=18) eller rode (n=3). Over
halvparten av orretene var fri for
bendelmakk (n=68), men 12 hadde meget
sterk, 7 sterk, 6 middels og 4 liten
infeksjonsgrad. De fleste av orretene med
sterk infeksjonsgrad var tidlig kjonns-
modne hannfisk, men det var også enkelte
store umodne hofisk (n=5) med infeksjon,
og disse hadde ikke tegn på å ha foretatt
sjovandring. Kun to sikre sjoorret (umodne
hannfisk) hadde bendelmakk, begge med
liten infeksjonsgrad.

Rolle
De fire royene var fra 24-28 cm lange. En
av disse var en moden hannfisk, mens de
øvrige var umodne hannfisk. Den modne
roya hadde hvit kjøttfarge, og middels
infeksjonsgrad av bendelmakk. De øvrige
royene var lys rod i kjøttet, og fri for
bendelmakk.

Storvatnet

lnnsjoen har et overflateareal på ea 0.35
km2 og et maksimalt dyp på 15 m.
Sorvestsida av innsjoen er forholdsvis
langgrunn, mens nordsida er brådyp. Det
ble fisket med 5 multigarn og 10 standard
garn (21-35 mm) satt enkeitvis fra land i
det grunne området, og i lenker i det
brådype området.
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Fangst
Fangsten bestod av 66 orret og 71 royer.
Blant orretene var det 2 sikre sjoorret med
sortprikk.

Orret
ørreten hadde lengder fra 13-42 cm, med
et gjennomsnitt på 25.0 ± 6.6 cm. Lengde
ved kjønnsmodning var ikke mulig
fastsette. Bestanden har en stor andel
tidlig kjønnsmodne hannfisk som modner
fra en lengde på ca 18 cm. Det ble fanga 2
sikre sjoorreter på 41 cm, en moden
hofisk og en moden hannfisk (Fig. 2.5.3).

Av 7 hofisk og 29 hannfisk mindre enn 25
cm var 2 hofisk og 16 hannfisk modne. Av
11 hofisk og 19 hannfisk over 25 cm var 5
hofisk og 11 hannfisk modne.

To tredjedeler av orretene hadde hvit
kjøttfarge (n=46), mens 20 var lys rod. De
fleste orretene var fri for bendelmakk, men
5 hadde liten og 2 hadde sterk infeksjons-
grad.

Reste
Roya hadde lengder fra 12-31 cm, med et
gjennomsnitt på 25.0 ± 3.0 cm. Lengde
ved kjønnsmodning var 22-24 cm (Fig
3.5.4.).

Av 15 hofisk og 20 hannfisk mindre enn 25
cm var 8 hofisk og 12 hannfisk modne. Av
18 hofisk og 18 hannfisk over 25 cm var
10 hann- og 10 hofisk modne.

De fleste royene hadde lys rod kjøttfarge
(n=43), mens 6 var rod og 22 hvite i
kjottet. Litt over halvparten av fisken var
fri for bendelmakk, mens 12 hadde liten,
10 middels, 2 sterk og 1 meget sterk
infeksjonsgrad.

biskusjon/Konklusjon
I Litjevatnet i Vareidvassdraget er det en
stor andel sjoorret, hvor så godt som alle
hofisk vandrer til havet for kjønnsmodning.
En betydelig del av hannfiskene modner

Nordnorske ferskvannsbiolo er

derimot tidlig uten å foreta sjovandring.
Det er ingen royebestand i Litjevatnet.

I Storvatnet er orretbestanden primært
stasjonær. Det kan tenkes at det
rekrutteres enkelte sjoorret fra denne
innsjoen, men fisket vårt tyder på at når
orreten har foretatt sjovandring oppholder
den seg primært i Litjevatnet.

ørreten gyter både i utlopselva cg i elva
mellom de to innsjoene. Fisket vårt bie

gjort i slutten av september, og den

gytemodne orreten var sannsynligvis
allerede vandret på elva, ettersom det
nesten ikke ble fanget modne sjoorret i
innsjoene.

En stor andel tidlig kjonnsmodne hannfisk
i en fiskebestand, slik som tilfellet var
Litjevatnet og til dels i Storvatnet, er som
oftest et tegn på at bestandene er for tette.
Ørret beiter helst på bunndyr, men den
sterke infeksjonen av bendelmakk hos
orreten i Litjevatnet viser at fisken i star
grad beiter på zooplankton (hoppekreps)
eller stingsild, som er mellomvert for
bendelmakken. En Norderfor beskatte den
stasjonære fisken hardere, da en tynnere
bestand trolig kan fore til endret
beiteadferd og dermed lavere infeksjon av
parasitter. I tillegg vil den gjenværende
fisken være mer attraktiv når en får bort de
sterkest infiserte individene.

Fiske med garn i Vareidvassdraget kan
kun utfores etter en på forhånd godkjent
driftsplan (Fylkesmannen). Gamfiske må
foregå am sommeren når sjoorreten er i
havet, og iallfall i Litjevatn beg det fiskes
med garn med maskevidder mellom 21 og
26 mm. Slik kan en senke rekrutteringa,
samtidig som en unngår star beskatning
av sjoorretsmolten.

Den stasjonære royebestanden i Star-
vatnet er av god kvalitet, med rod, fin
kjottfarge og forholdsvis lite parasitter.
Bestanden er imidlertid noe overbefolka
med småvokste individer, og ben* beska-
tes hardere. Roya oppholder seg på dypt
vann, og ved garnfiske etter roye må
garna nedsenkes i dypet.

Side
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Figur. 3.5.2.  Lengdefordefing av  orret  fanget i Litjevatnet, Vareidvassdraget i Flakstad..
Kjonnsmodning:Åpnesoyler=umodne fisk. Kryss= modne hannfisk, Svart=modne hofisk.
Marine parasitter: Åpne soyler=uten parasitter. Svart=med parasitter.
Farge:Åpnesoyler=hvit kjottfarge. Skravert=lys rod kjøttfarge. Svart=rod kjottfarge.
Bendelmark:Åpnesoyler=fri for bendelmark. Skravert=fiten infeksjon. Kryss= middels infeksjon.
Svart=sterk infeksjon.
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Figur. 3.4.3.  Lengdefordeling ay orret fanget i Storvatnet, Vareidvassdraget i Flakstad..

Kjønnsmodning:Apnesoyler=umodne fisk. Kryss= modne hannfisk, Sva&modne hofisk.
Marine parasitter Apnesoyler=uten parasitter. Svart=med parasitter.
Farge:Apnesoyler=hvit kjøttfarge. Skravert=lys rod kjottfarge. Svarfr-rod kjøttfarge.
Bendelmark: Apnesoyler=fri for bendelmark. Skravert=liten infeksjon. Kryss= middels infeksjon.

Svart=sterk infeksjon.
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Figur. 3.4.4.Lengdefordeling av toye fanget i Storvatnet, Vareidvassdraget i Flakstad..
Kjønnsmodning:Apnesoyler=umodne fisk. Kryss= modne hannfisk, Svart=modne hofisk.
Marine parasitter Åpne solyter --. uten parasitter. Svart=med parasitter.
Farge: Åpnesoyler=hvit kjøttfarge. Skravert=lys rod kjottfarge. Svart=rod kjøttfarge.
Bendelmark: Åpnesoyler-=fri for bendelmark. Skravert=liten infeksjon. Kryss= middels infeksjon.
Svart=sterk infeksjon.
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