
 

 

RAPPORT FRA PRØVEFISKE 21 OG 22.09. 2022 

Styret i Savalen Fiskeforening gjennomførte prøvefiske på Savalen 21 og 22.09 i fint vær. Litt dårlig 

lokalkunnskap gjør at fangsten ble noe lavere enn forventet. 

Det ble satt til sammen 14 garn med maskevidde fra 21 til 52 millimeter i områdene rundt 

Skolholmen, Hardneset og Belsvika. 

 

2 bra ørreter og et par poser med røye ble resultatet av styrets prøvefiske. 

I 21 millimeters garna ble det tatt 5 røyer med vekt fra 65 til 132 gram. Av disse var 3 gytemodne. I 

26 millimeters garna ble det tatt 10 røyer med vekt fra 126 til 345 gram. Alle disse var gytemodne. I 

29 millimeters garnet ble det tatt 1 fisk på 154 gram som også var gyteklar. 



I de større garnstørrelsene ble det tatt kun 2 fisk, begge ørret på 45 millimeters garna. 

Den minste på 687 gram var ikke gyteklar, mens den største på 1125 gram hadde gytt tidligere år, 

men sto over gyting i 2022.  

 

 

Kjøttfarge på røya varierer mellom hvit til middels rød. Ørretene var mørkerøde i kjøttet som tyder 

på mer krepsdyr enn fisk i kostholdet. 

Røyefangsten var nok i minste laget til å konkludere sikkert, men av 16 røyer var 13 klar for gyting 

høsten 22. Dette er utgjør 81,2%. Av de 5 på 21 millimeters garnet skulle 3 gyte, 60%. Når en såpass 

stor andel av røye under 100 gram er gytemodne tyder det på at bestanden er i overkant tett med 

for mye små røye og tilsvarende begrenset mattilgang. 

Ørreten er i god vekst, og både kvalitet og sen gytemodning tyder på overskudd av mat.  

Mulige tiltak. Fortsette å stimulere til økt isfiske som ofte tar ut mye små røye. Gjøre vurderinger av 

maskeviddebestemmelsene for garnfiske. Nye tiltak for å bedre oppvekstområdene for ørret i 

samarbeid med GLB. 

 

 



 

Noen ser etter de beste garnplassene. 

Resultater        

Sted Lengde Vekt Gyteklar Har gytt Kjønn K-faktor Art 

Hardneset 28 180 ja nei hann 0,82 Røye 

Hardneset 28 224 ja nei hunn 1,02 Røye 

Hardneset 33 345 ja nei hunn 0,96 Røye 

Skolholmen syd 25 165 ja nei hunn 1,06 Røye 

Skolholmen syd 26 151 ja nei hann 0,86 Røye 

Skolholmen syd 28 296 ja nei hann 1,35 Røye 

Skolholmen syd 26 169 ja nei hann 0,96 Røye 

Skolholmen syd        

Skolholmen syd 26 158 ja nei hann 0,90 Røye 

Skolholmen syd 26 156 ja nei hann 0,89 Røye 

Skolholmen syd 25 126 ja nei hann 0,81 Røye 

Hardneset 26 154 ja nei hann 0,88 Røye 

Hardneset 42 687 Nei nei hunn 0,93 
Ørret, 
vill 

Belsvika 50 1125 Nei nei hunn 0,90 
Ørret, 
vill 

Skolholmen vest 22 74 ja nei hunn 0,69 Røye 

Skolholmen vest 19 65 ja nei hunn 0,95 Røye 

Skolholmen vest 23 87 Nei nei hunn 0,72 Røye 

Skolholmen vest 23 96 Nei nei hunn 0,79 Røye 

Skolholmen vest 24 132 ja nei hann 0,95 Røye 

      0,91 18 



 


