Fangstrapport Savalen 2020
Av totalt 853 utstedte fiskekort er 33 % registrert som ikke rapportert for. Totalt er 906
fangstrapporter innlevert (garnfiske: 523. Isfiske: 177. Stang og oter: 181). Antall rapporter er noe
misvisende da enkelte fiskere rapporteres alt samlet, mens andre rapporterer etter hver tur. Det er
verdt å merke seg at andel rapporter fra garnfiske har økt og andel isfiskerapporter er redusert,
siden 2019.
Korrigert for manglende fangstdata inngår 880 av disse rapportene i grunnlag for beregningene for
sesongen 2020.

Antall fisk rapportert i fangst samlet sett over tid er variabel. Figuren viser antall fisk rapportert i
perioden 2003-2020.

I 2020 ble det rapportert inn 8582 fisk etter korrigering av materiale. (hhv. røye 7937, ørret totalt
645 - herav 15 settefisk. I tillegg to harr men disse var angitt ved kommentarer til fangstrapporter og
derfor valgt holdt utenom i statistikken). Rapporter uten vekt er utelatt og åpenbare
feilregistreringer for vektenhet er korrigert for.
Over 92 % av fangsten var røye og fordelingen var tilnærmet lik som i 2019.

Total vekt av rapportert fangst i 2020: 2579 (hhv. røye 2253 kg, ørret totalt 326 kg - herav 9 kg
settefisk).

Av de 2253 kg som ble rapportert var 87,4% røye og 12,6% ørret, inklusiv settefisk. I perioden 20022020 har røyefangstene økt i forhold til ørret målt etter samlet vekt.

Fordelt pr. fangstredskap, uavhengig av art, ble det i 2020 rapportert i alt 8582 fisk (8053). Av disse
ble 5652 stk tatt på garn (3419), 2151 stk på isfiske (4235) og 779 stk på stang og oter (399). Tall fra
2019 sesongen i parentes. Den prosentvise andel av antall fisk i garnfangst var betydelig større i 2020
enn foregående år.

Både garnfiske og isfiske har betydning for mengden fisk som blir tatt ut på Savalen. Med
utgangspunkt i perioden 2012-2020 har også antall fisk rapportert økt både for garnfisket og isfisket.
Samtidig er det verdt å merke seg endringer ved fangstfordelingen mellom de to siden 2019. Antall
rapporter for sportsfiske (garn og oter) er jevnt lavt.

5652 fisk ble tatt på garn i 2020. Av dette var 5163 stk røye og 481 ørret (inklusive settefisk).
Gjennomsnittsvekta for garnfanget røye og ørret var i 2020 henholdsvis 0,324 kg (0,283 i 2019) og
0,430 kg (0,511 i 2019). Røya synes å ha en positiv vektutvikling over tid, mens ørreten en negativ
utvikling.

Dersom man legger til grunn vekter for all fangst, uavhengig av redskapstyper, synes vektutviklingen
over tid for røya å være stabil, mens svakt negativ for ørreten. Gjennomsnittsvekt for all fangst tilsier
for røye 0,284 kg (0,216 kg i 2019) og ørret 0,505 (0,551 kg i 2019). Det er sportsfiske med stang og
oter som drar opp gjennomsnittsvekta for ørreten. Snittvekt for sportsfisket ørret i 2020 var 0,79 kg
(0,87 kg i 2019).

Ved garnfiske fanges mest fisk på større maskevidder. I 2019 ble 83,2 % av garnfangstene tatt på 35
mm eller større, regnet i antall fisk (80,3 % i 2019). Dette utgjorde 54,8 % av den totale fangsten. Små
maskevidder sto for henholdsvis 16,8 % og 11,1 %, omtrent som i 2019. (NB: I figuren under
forekommer en feil i tallmaterialet fra 2017).

Gjennomsnittsvekt for garnfanget røye for både store og små maskevidder er økende.

Største registrerte i fangst 2020:
Røye: 2,4 kg.

Ørret: 4,2kg. Begge for øvrig tatt på garn.

