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Forord
Tunhovdfjord er et av Norges første store kraftmagasiner etablert i 1919-20. Innsjøen er
spesielt kjent for sin storvokste, røyespisende ørretbestand. Egenskapen har vært grunnen til
at stammen er benyttet som settefisk i praktisk talt hele landet. Hensikten har ofte vært et
ønske om å utnytte en småvokst, overtallig røyebestand.

Siden 1950 har det regelmessig vært samlet inn mageprøver under næringsfiske i nordre del
av Tunhovdfjord. Foruten en av forfatterne (Per Aass) har Knut Lislegård sr. og jr. og Anne
Lindhjem stått for prøvetakingen. Disse prøvene har tidligere ikke vært bearbeidet. Dette
materialet blir i denne rapporten sammenstilt og vurdert sammen med nyere publisert
materiale fra Tunhovdfjord.

Statkraft SF har velvilligst stillet økonomiske ressurser til rådighet for å få analysert
mageprøver. Stig C. Jensen og Thrond O. Haugen har bistått i bearbeidelsen av det
historiske materialet.

Oslo, september 2000

Agnar Aas
Vassdragsog energidirektør
Are Mobæk
avdelingsdirektør

4

1. Sammendrag
ørretens næringsopptak, med særlig vekt på fiskespising, er undersøkt i Tunhovdfjord i
perioden 1917-1994. Undersøkelsene startet i forbindelse med etableringen av Tunhovdfjord
som et av Norges første store kraftverkmagasiner i 1919-20. Materialet fra det første tiåret
etter reguleringen er publisert tidligere, mens materialet fra 1950 og senere omtales i det
følgende. Det har vært kontinuitet i innsamlingen både med hensyn på lokalitet og utførelse.
Fiskespising var omtrent ukjent før reguleringen, men økte med innvandringen av røye og
ørekyt. Andel registrerte fiskespisere i bestanden, dvs. ørret med fiskerester i magen ved
fangst, var høyest på 1950-tallet med 50 %. Deretter falt andelen til ca. 15 % på 1990-tallet.
Reduksjonen skyldes nedgang av ørekyt i dietten, siden andel røyespisere i prøvene har vært
konstant på ca. 11 % (10,4-12,8 %). Vi har forklart reduksjonen i ørekytbestanden med at
skjulmulighetene er blitt redusert etter nedbryting av røtter og kvist i strandsonen. Følgen av
overgang til fiskespisimg er hurtigere vekst og etablering aven storørretbestand.
Tunhovdørreten er landets mest storvokste fjellørret.
Også utenom fiskespisingen har det skjedd forandringer i ørretens næringsvalg. Store
krepsdyr har mistet sin betydning som næring. Marflo har forsvunnet nærmest totalt, mens
skjoldkreps har etablert en liten bestand. Som følge av bunndyrreduksjonen er
overflateinsekter blitt viktig næring for ørreten.
Andelen av ørret med tomme mager i fangtsøyeblikket har økt betydelig fra 1950-årene til
nå, fra henholdsvis 2 til 15 %. Andelen med tomme mager synes å øke med
predatorstørreisen. På grunn av byttefiskens hurtige nedbrytning tilhører antakelig de tomme
magene fiskespisende individer.
Utsatt ørret begynner å spise fisk ved samme størrelse som naturlig rekruttert ørret.
Næringsopptaket til de to gruppene viste for øvrig stor grad av overensstemmelse selv om
andel tomme mager var høyere hos villfisk. Likheten gjaldt både andel fiskespisere og
byttets størrelse og art, og ble opprettholdt gjennom året (vinter- og sommerfangst) og innen
tidsperioder (1960- og 1990-årene). De to gruppene av ørret valgte de samme
lengdegruppene av ørekyt (3-9 cm) og røye (6-24 cm).
Om lag 95 % av røyene som ble spist tilhørte aldersgruppe 1-3 år, mens den tilsvarende
prosentandelen av ørekyt var 3 år og eldre. Vi fant en signifikant, positiv sammenheng
mellom ørretlengde og byttefiskens lengde. Gjennomsnittlig lengde av spist røye utgjorde
om lag 40 % aven ørret på 20 cm, og avtok til 25 % når predatorlengden økte til 65 cm.
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2. Innledning
Langtidsstudier innen fiskebiologi er mangelvare nasjonalt og internasjonalt. Best kjent
internasjonalt er trolig livshistoriestudiene av moskitofisk som ble etablert i dammer på
Trinidad i 1905 (Steams 1983). Tilsvarende tidsperspektiver kjent for lagesildbestanden i
Osensjøen der også utviklingen i livshistorien er studert (Sandlund 1992). Disse studiene
viser at fiskebestandene i løpet av snaut hundre år har etablert en livshistoriestrategi som er i
samsvar med de rådende miljøforhold de lever under. Lagesild og ørret i Mjøsa og røye i
Limingen er blitt viet særlig oppmerksomhet i et langtidsperspektiv i Norge (Aass 1972,
Aass et al. 1989, Jensen 1997). Disse langtidsstudiene går nærmest utelukkende på alder,
vekst og årsklasser. Det er svært få langtidsstudier av ernæring til en fiskebestand. Nasjonalt
er røyebestanden i Limingen best dokumentert (Aass 1985, Gregersen 1998).
Reguleringen av Tunhovdfjord i Numedalslågens nedbørfelt førte til relativt grundige
fiskeundersøkelser i perioden 1916-1931 (Dahl 1926, Huitfeldt-Kaas 1935). Hensikten var å
dokumentere effekten på ørretbestanden ved etableringen av et stort vannkraftmagasin i
1919-1920. Dahl avsluttet sitt arbeid i Tunhovdfjord i 1923 og nevner overhodet ikke røye
eller ørekyt. Huitfeldt-Kaas nevner uten tidsangivelse at røye var tallrik i Tunhovdfjord, men
nevner ingenting om ørekyt. Bortsett fra at Dahl nevner to funn av ørret med ørretunge i
magen er det påfallende at ingen av dem nevner fiskespising - tross et stort antall prøver.
Dahl & Lund (1944) kunne konstatere stor fiskespisende ørret i Tunhovdfjord i 1943. I de
følgende tiår ble en stadig større del av ørretbestanden fiskespisende, hvilket førte til en
utstrakt bruk av tunhovdørret som settefisk i røyevann (Aass 1984). Byttefisk har senere
holdt seg som en viktig del av tunhovdørretens diett (L' Abee-Lund et al. 1992a).
Tunhovdfjord har gjennomgått betydelige endringer i det forrige århundrede. Etableringen
aven dam ved utløpet av Tunhovdfjord førte til et magasin som med en reguleringshøyde på
18 m endret livsgrunnlaget for ørretbestanden. Dahl (1926) kunne bekrefte at allerede etter
første vintersenkning sank biomassen og diversiteten av bunndyr. Dette ble bekreftet av nye
undersøkelser 3 år senere (Dahl 1926). En ytterligere utarming av bunndyrsamfunnet fant
trolig sted i årene etter (Grimås 1962), mens effekt på dyreplankton trolig har vært begrenset
(Axels on 1961, Elgmork 1972). Kort etter de store endringene i invertebratsamfunnet
vandret røye og ørekyt inn. Den første etter utsettinger lenger opp i vassdraget, den siste
løftet opp fra hoveddalføret (Aass 1993). Situasjonen for ørreten i Tunhovdfjord kan således
sammenfattes som reduksjon i det naturlige næringsgrunnlaget og etablering av to nye
potensielle nærings- og konkurranseorganismer - røye og ørekyt (Nilsson 1955, Borgstrøm
et al. 1985).
Det er dokumentert i flere norske innsjøer at fisk må oppnå en bestemt størrelse før den går
over på fiskediett (L' Abee-Lund et al. 1992a, Skurdal et al. 1992, Næsje et al. 1998). For
ørret synes denne å være mellom 15 og 20 cm, men overgangen fra invertebrat- til fiskediett
vil avhenge av næringstilbud og genetikk. Tilstedeværelsen av byttedyr med varierende
størrelse vil trolig lette overgangen til fiskediett idet ørreten kan utnytte stadig større
byttedyr når den vokser. Av dette følger at man skal forvente økt andel fiskespisere når det
finnes flere arter byttefisk med ulike lengde- og vekstforhold. Man kan imidlertid også se for
seg en forklaring der fiskespising er genetisk betinget. Det er foretatt flere undersøkelser av
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fiskespising hos ørret i norske innsjøer som indikerer en slik forklaringsmodell, siden
tunhovdørret opprettholder sin sterke tilbøyelighet til fiskespising etter utsetting i nye
miljøer, og tilbøyeligheten var sterkere enn hos de andre ørretstammene som ble analysert
(L' Abee-Lund et al. 1992a, Aass & Wold 1999). I Tunhovdfjord kan denne preferansen ha
oppstått idet man trolig helt fra starten av har benyttet de største fangete individene som
stamfisk for neste generasjon. Normalt vil stamfisk for settefiskproduksjon være dominert av
de større individene i gytebestanden. Dersom det er en sammenheng mellom foreldrenes
størrelse og avkommets tilbøyelighet til raskere å bli fiskespiser, impliserer det at andelen
som er fiskespiser skal være større hos utsatt fisk enn hos avkom av naturlig produsert fisk.
I tillegg til de tidlige publiserte arbeidene om ørreten i Tunhovdfjord foreligger det materiale
fra begynnelsen av 1950-årene og senere av ørretmager som ikke har vært analysert og
publisert. Tidsserien av data på ørretbestanden i Tunhovdfjord gjør det mulig å studere
eventuelle endringer i ørretbestandens næringsvalg fra magasinet ble etablert på begynnelsen
av 1920-årene og frem til i dag. I denne studien har vi valgt å fokusere på følgende forhold
hos ørretbestanden i Tunhovdfjord:
l) utvikling av fiskespising og betydning av byttefiskarter, og
2) forskjeller i andel fiskespising mellom utsatt og naturlig rekruttert fisk.

3. Materiale og metoder
3.1

Områdebeskrivelse

Tunhovdfjord (Nore og Uvdal kommune) er oligotrof med et siktedyp på om lag 10 m og et
maksimumsdyp på 70 m. Temperaturstratifisering er ikke vanlig på sommeren.
Vanntemperaturen sank jevnt fra 11,9 til 7,3 °C og fra 14,5 til 8,5 °C fra overflaten og ned til
30 m i begynnelsen av august henholdsvis 1989 og 1990. Etableringen av dammen ved
utløpet av innsjøen i 1919 og Pålsbudammen i hovedtilløpet til Tunhovdfjord i 1946 endret
totalt livsforholdene til ørretbestanden. Reguleringshøyden på 18 m har ført til etablering av
sterile strandsoner uten akvatisk vegetasjon. Vannstanden er på det laveste i apriVmai.
Innsjøens areal ved LRV er 14,3 km 2 eller 56 % av arealet (25,4 km 2) på HRV som er på
kote 736.
For å avbøte de skader ørretbestanden i Tunhovdfjord ble utsatt for gjennom etableringen av
magasinet, ble det satt ut yngel av ikke lokal stamme (Dahl 1926). Fra 1963 gikk man over
til førstegenerasjonsavkom (Fl) av stedegen fisk fanget på gytevandring. Lengden til disse
fiskene har hovedsakelig vært over 35 cm (Fig. 1). Frem til 1983 var settefiskene ensomrige,
deretter både ensomrige og ettårige og fra 1989 til dags dato bare toårige (Aass 1993 og
upublisert). Alle utsettingene fra og med 1959 (totalt 845 000 individer) har vært merket ved
finneklipping og et mindre antall med Carlin-merker. Før dette var det umulig å skille
mellom kultivert og naturlig rekruttert fisk.
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Fig.l. Lengdefordeling av ørret benyttet til stamfisk i Tunhovdfjord i to perioder.

3.2

Innsamling

Studien baserer seg på flere typer datasett. De eldste er publisert av Dahl (1926) og
Huitfeldt-Kaas (1935) og materialet stammer fra perioden 1917-31, dvs. årene like før og
etter oppdemmingen. Huitfeldt-Kaas (1935) inkluderer primærtabeller over enkeltfisks
mageinnhold som er egnet for videre analyse. Dessverre er ikke fiskene angitt med
lengdemål, men gruppert i størrelsene liten, middels og stor. Det har ikke vært mulig å
klarlegge grenseverdiene mellom størrelsesgruppene.
Mageprøver fra 1950-årene og 1960-årene ble i sin tid fiksert med formalin og har ligget
ubehandlet frem til dags dato. Dette materiale stammer fra ørret som ble fanget på samme
lokalitet som Dahl (1926) foretok sitt fiske. ørretene ble tatt med bunngarn gjennom den
isfrie sesongen. Den samme prosedyre ble benyttet for innsamling av mageprøver fra 198994. Lengden til hver fisk ble registrert og magesekken fiksert for senere bearbeiding.
Maskeviddene var fra 26 til 40 mm. L' Abee-Lund et al. (1992b) benyttet i 1989-91 i tillegg
oversiktsgarn i pelagisk og bentisk habitat med maskeviddene 10, 12,5, 16, 19,5,24,29 og
35 mm.
Hver fisk ble klassifisert som vill eller oppdrettet på bakgrunn av fettfinneklipping og
klipping av overkjevebeinet. Mageprøvene ble analysert individuelt og innholdet klassifisert
til artsnivå blant zooplankton og ordensnivå blant andre akvatiske invertebrater. I den grad
det var mulig ble fisk i magesekken lengdemålt og artsbestemt. Ved tilstedeværelse av
fiskerester ble det lett etter otolitter for artsbestemmeise og lengdeberegning av byttefisken
(L' Abee-Lund et al. 1996). Funn av svelgbein ble også benyttet for å fastslå om ørekyt var
spist.
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I alt ble det i de isfrie sesongene (mai-september) fanget 3078 ørret fordelt på 100 i 1920-30
årene, 191 i 1950-51,347 i 1968-69 og 2440 i 1989-1994. De fire periodene vil senere i
dokumentet bli omtalt som henholdsvis 1920-, 1950-, 1960- og 1990-årene. Materialet
bestod av antakelig villfisk frem til 1950-årene, 215 vill og 132 utsatt fisk fra 1960-årene og
1691 villfisk og 749 utsatt ørret fra 1990-årene. I de to siste periodene utgjorde utsatt fisk
henholdsvis 38,0 % og 30,7 % av fangsten. Fra de tre vintrene (desember-april) 1968/69,
1969170 og 1970171 eksisterer det i tillegg et materiale fra 82 garnfanget ørret. I dette
materialet var det 39 ville og 43 utsatte ørret (52,4 % utsatte).

3.3

Definisjoner

Vi har funnet det nødvendig å definere begrepet fiskespising. I dokumentet har vi beskrevet
en ørret som fiskespisende når vi har påvist rester av fisk i magesekken. Det utelukker ikke
at fisk som ikke hadde fisk eller fiskerester i magesekken ved fangsttidspunktet ikke også
kan være fiskespisere. Dette gjelder spesielt de ørretene som hadde tomme magesekker. Vi
kommer til slutt i dokumentet spesielt inn på disse.
Vi ønsker å gjøre leseren oppmerksom på at andel aven gruppe fisk er beregnet på flere
måter. Noen ganger av totalmaterialet (for eksempel andel tomme mager), mens andre
ganger er det tatt utgangspunkt i et definert utvalg av totalmaterialet (for eksempel andel
fiskespisere). Det fremgår av teksten hvilket datagrunnlag en andel er beregnet på grunnlag
av.

4. Resultater
4.1

Lengdefordeling

Størrelsesfordelingen i fangstene viste stor grad av likhet i de tre periodene etter 1950 (Fig.
2). Dette skyldes trolig i vesentlig grad garnseleksjon. 0rretmaterialet bestod av fisk fra 14
til 83 cm i lengde med en majoritet mellom 22 og 38 cm. Det ble i 1950-, 1960- og 1990årene fanget om lag like små og like store fisk, men flest store individer ble registrert i siste
periode. 1960-årene skilte seg ut ved at fisk over 40 cm nærmest var fraværende i materialet.
Lengdegruppene med høyest frekvens var 29 cm, 28 cm og 25 cm i henholdsvis 1950-,
1960- og 1990-årene, og utgjorde henholdsvis 11, 14 og 8 %.
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Fig. 2. Lengdefordeling hos ørret fanget i Tunhovdfjord mai-oktober i tre perioder.
Noe av materialet fra 1989-94 er innsamlet med oversiktsgarn mens resten er
innsamlet med bunngarn under næringsfiske.
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4.2

Fiskespising hos vill og utsatt ørret

Sammenligning av ernæring hos vill og utsatt ørret kunne bare gjennomføres på materialet
innsamlet i de to siste periodene (1960- og 1990-årene). Vi fant en signifikant (G-test,
p<0,05) høyere andel tomme mager hos vill ørret enn hos utsatt ørret i disse to periodene,
henholdsvis 16,6 og 13,1 %. Andelen tomme mager økte i begge gruppene med økende
predatorlengde fra mindre enn 20 % for ørret <40 cm til ca 50 % for ørret >50 cm (Fig. 3).
Mer enn 70 % av ørret>70 cm hadde ikke mageinnhold ved dØdstidspunktet.
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Fig. 3. Andel ørret med fisk i magen (svart), annen føde (grå) og tomme mager (hvit)
av gjenfanget utsatt og vill ørret fanget under garnfiske (mai-september) i
Tunhovdfjord 1989-1994.
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Andel fiskespisende individer i forhold til lengde viste stor grad av samsvar mellom utsatt
og naturlig rekruttert ørret, både i perioden 1968-69 og i perioden 1989-94 (Fig. 4). Det var
imidlertid betydelig forskjell mellom de to periodene. Andel fiskespisere var likt i
lengdegruppen 20-25 cm, mens det hos lengre fisk var større tilbøyelighet til fiskespising i
1960-årene enn 1990-årene. Halvparten var fiskespisere i lengdegruppe 30-35 cm på 1960tallet, mens tilsvarende prosentandel ble nådd først ved 40-45 cm lengde i siste periode. På
1960-tallet ble det ikke observert fiskespisere i den minste (15-20 cm) lengdegruppen.
Drøyt tyve år senere var andelen fiskespisere i denne lengde gruppen økt til om lag 10 %
både hos utsatt og naturlig rekruttert ørret.
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Til tross for byttefiskens varierende betydning, var det en betydelig grad av samsvar i
fiskespising hos utsatt og vill ørret uansett årstid og tidsperspektiv (Tabell 1). Eksempelvis
var vesentlig flere ørreter fiskespisere om vinteren enn om sommeren. Det var også stor grad
av overensstemmelse mellom utsatt og vill ørret når det gjaldt hvilken art av byttefisk de
spiste. Endringene i andel ørekyt fra 1960- til 1990-årene gjelder både vill og utsatt ørret.

Tabell l. Totalt antall mager analysert, andel tomme og andel med fisk som igjen er
inndelt etter type byttefisk.

Periode

Gruppe

Sommer Samlet
1968-69 Vill
Utsatt
Vinter
Samlet
1968-71 Vill
Utsatt
Sommer Samlet
1989-94 Vill
Utsatt

4.3

totalt

Mageprøver
tomme
mJfisk

n
347
215
132
82
39
43
2440
1691
749

%
n
n
40 11,5 115
22 10,2 70
18 13,6 45
38 46,3 25
17 43,6 11
21 48,8 14
378 15,5 344
281 16,6 210
97 13,1 134

%

37,5
36,3
39,5
56,8
50,0
63,6
16,8
14,9
20,6

ørekyt
n
59
35
24
6
3
3
44
27
17

%

51,3
50,0
53,3
24,0
27,3
21,4
12,8
12,9
12,7

Bytteart
røye
n
32
20
12
15
8
7
243
137
106

blandetJ
ubestemt

%

n
24
15
9
4

27,8
28,6
26,7
60,0
72,7
50,0
70,6
65,2
79,1

°

4
57
46
11

%

20,9
21,4
20,0
16,0
0,0
28,6
16,6
21,9
8,2

Byttefiskstørrelse

Utsatt og vill ørret valgte samme (ANOV A, p>0,05) størrelsesintervall av røye og ørekyt
(Fig. 5). Lengden av røye og ørekyt som var spist varierte mellom henholdsvis 6 og 24 cm
og mellom 3 og 9 cm. For begge gruppene av ørret økte størrelsen til røye som var spist
signifikant (p<O,OOI) med ørretlengden (Fig. 6a). Byttefiskens lengde økte i snitt fra om lag
10 til om lag 20 cm når ørreten økte fra 20 til 70 cm. Den relative byttedyrlengden avtok
med lengden av både vill og utsatt ørret (Fig. 6b). Gjennomsnittlig byttedyrlengde utgjorde
om lag 40 % aven 20 cm lang predator, men avtok til om lag 25 % når predatorlengden økte
til 65 cm. Det var ingen statistisk forskjell mellom regresjosligningene til de to
ørretgruppene, verken i Fig. 6a eller i Fig. 6b.
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Fig. 5. Lengdefordeling av ørekyt (venstre figur) og røye (høyre figur) påvist i magene
til vill og utsatt ørret i Tunhovdfjord. Fiskene er fanget på garn fra mai-september
1989-94. Y-aksen har ulik skala på de to firgurene.
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Fig. 6 a) Sammenhengen mellom lengde (cm) til byttefisk (røye) og predator (ørret)
som ble fanget på garn i Tunhovdfjord 1989-94 (vill ørret: y=O,2lx+4,63, n=111,
R 2=O,552, p<O,001; utsatt ørret: y=O,17x+5,98; n=85; R 2=O,376; p<O,001). b)
Sammenhengen mellom relativ byttefisklengde (% ) og predatorlengde (ørret, cm) (vill
ørret: y=-O,35x+46,81, n=111, R 2 =O,273, p<O,001; utsatt ørret: y=-O,42x+48,89; n=85;
R 2 =O,309; p<O,001). Fylte sirkler er røye spist av vill ørret og regresjonen er vist med
hel linje, åpne firkanter er røye spist av utsatt ørret og regresjonen er vist med stiplet
linje.

4.4 Tidsutvikling
Siden næringsvalget til vill og utsatt fisk viste betydelig grad av overensstemmelse, har vi i
det etterfølgende valgt å slå de to gruppene sammen. Mageinnholdet ble studert på to nivåer.
Først ble materialet vurdert utfra de tre gruppene: fisk i magen, annen føde og tom mage.
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Fig. 7. Andel av ørret med fisk i magen (svart), annen føde (grå) og tomme mager (hvit) av ørret
fanget under garnfiske (mai-september) i Tunhovdfjord i tre perioder. Antall fisk som er
undersøkt i hver lengdegruppe er angitt over hver søyle.
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Resultatene viser betydelige endringer fra 1950- til 1990-årene (Fig. 7). Materialet fra 1950årene bestod nesten utelukkende av mager med mageinnhold da bare 1,6 % var tomme (3 av
191), i motsetning til 1960-årene da 11,5 % (40 av 347) og til 1990-årene da 15,5 % (378 av
2440) var tomme. Denne forskjellen kommer også tydelig frem om man ser på andel tomme
mager innen hver 5 cm-gruppe.
Andelen mager med fisk varierte også betydelig mellom de tre periodene. Når man vurderer
kun mageprøver med innhold, var andelen fiskespisere størst i 1950-årene med 61,2 % (115
av 188), og lavest i 1990-årene med 16,8 % (344 av 2062). I 1960-årene var andelen 37,5 %
(115 av 307). Disse tallene vil være minimumsestimater siden også ørret med tom magesekk
kan være fiskespiser. Det var videre en gjennomgående trend i alle periodene at andel
fiskespisere økte med lengden på predatoren (Fig. 8). Det var imidlertid betydelige
forskjeller mellom de tre periodene i endringen av andel fiskespisere med økende
predatorlengde. I 1950- og 1960-årene var lengden der 50 % av individene var fiskespisere
om lag 10 cm mindre enn i 1990-årene, henholdsvis 30-35 cm og 40-45 cm. Denne
forskjellen holdt seg også når alle individene var blitt fiskespisere.
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Fig. 8. Frekvens fiskespisende ørret blant ørret med mageinnhold innsamlet med garn i
Tunhovdfjord i tre tidsperioder.

Det var også en annen forskjell mellom disse tre tidsperiodene. Av ørretene med fisk i
magesekken var andelen som hadde spist røye nær 3 ganger så høy i 1990-årene
sammenlignet med de to foregående tidsperioder (Fig. 9a). Denne økningen gikk på
bekostning av ørekyt-predasjon som var tilsvarende redusert siden andel mager med
uidentifiserbare fiskeres ter var tilnærmet konstant mellom periodene med ca. 20 %. Det var
en trend at påvist fiskespisende ørret, uavhengig av lengde, i 1990-årene gjennomgående var
mer røye-selektiv enn tidligere perioder (Fig. 9b). I alle tre periodene økte andelen av
fiskespisende ørret som spiste røye med lengden til predatoren. Økningen startet imidlertid
vesentlig tidligere i 1990-årene enn i de to foregående periodene, selv om lengden for
utelukkende røyespisende ørret var tilnærmet lik mellom periodene. Betrakter man derimot
andel røyespisende ørret av hele materialet kommer det frem noen svært interessante
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resultater. Av 188 fisk med mageinnhold fra 1950-årene hadde 12,8 % (24 av 188) spist
røye, i mellomperioden (1960-årene) hadde 10,4 % (32 av 307) spist røye og i siste perioden
(1990-årene) hadde 11,8 % (243 av 2062) ørret spist røye. Andelen røyespisende individer i
ørretbestanden var dermed tilnærmet konstant i hele perioden. Det betyr at andelen ørret som
begynner å spise eller spiser røye har vært lik gjennom de siste 40 årene. De endringer man
ser i andel fiskespisere skyldes derfor at ørekyt er blitt mindre attraktivt som bytte. Andelen
ørret som spiste ørekyt avtok fra 39,4 % (74 av 188) i 1950-årene til 19,2 % (59 av 307) i
1960-årene og til kun 2,1 % (44 av 2062) i 1990-årene.
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Fig. 9 a) Fordeling av fiskespisende ørret på grunnlag av mageinnholdet. Materialet er
innsamlet med garn i Tunhovdfjord i tre perioder. b) Frekvens av fiskes pi sende ørret
med bare røye i magen.

Fiskespisende ørret var meget konservativ i sitt valg av fisk som bytte. I totalmaterialet av
artsbestemte byttefisk hadde 314 ørreter bare spist røye, 183 hadde bare spist ørekyt og kun
tre hadde spist både røye og ørekyt. Ingen ørret hadde påviselig spist ørret.
Det andre nivået mageprøvene ble studert på, gjorde innlemmelse av materialet fra 1920årene mulig. Resultatene viser dramatiske endringer i fødeinntaket (anskueliggjort ved type
byttedyr) til ørret i Tunhovdfjord gjennom den undersøkte perioden. Det første tiåret etter at
reguleringen var fullført utgjorde bunndyr over 80 % av tørrvekten i mageinnholdet, mens
den resterende delen var dyreplankton (Fig. 10). I de neste 20 årene må bunndyrsamfunnet
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ha blitt vesentlig redusert siden denne byttedyrgruppen utgjorde mindre enn 20 % av
mageinnholdet i 1950-årene. Fra og med 1950 var overflateinsektene den dominerende
byttedyrgruppen. Det er interessant å legge merke til at andelen av dyreplankton i ørretens
diett har økt betydelig i samme periode fra noen få til om lag 25 %.
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Fig. 10. Fordeling av ulike invertebratgrupper i magen til invertebratspisende ørret
fanget i Tunhovdfjord i fire perioder. Utregningene er basert på gjennomsnittlige
tørrvekter for de aktuelle arter innen hver gruppe (L' Abee-Lund et al. 1992b).
Dataene fra 1928-31 er hentet fra Huitfeldt-Kaas (1935).

Det samme mønsteret fremgår også når man betrakter andel ørret i fangstene som har spist
de ulike invertebratgruppene (Tabell 2). Størst økning ble registrert for overflateinsekter der
andelen steg fra snaut 10 % til over 60 % av fiskene. En tilsvarende endring, men med
motsatt fortegn, kunne registreres for gruppen pelagisk dyreplankton. Skjoldkreps og marflo
ble spist av om lag 10 % av ørretene i 1920-årene. Deretter forsvant disse to lettkjennelige
byttedyrene som næringsdyr. Fra 1960-årene dukker de imidlertid opp igjen imageprøvene
selv om det er svært få ørreter som hadde spist dem.

Tabell 2. Andel (%) ørret som har spist ulike grupper av invertebrater i Tunhovdfjord.
Dataene fra 1928-31 er hentet fra Huitfeldt-Kaas (1935).
1928-31

1950-51

1968-69

1989-94

Overtlateinsekt

7

46,1

43,0

63,8

Pelagisk dyreplankton

41

6,3

7,5

17,4

Linsekreps

16

O

4,9

7,2

Skjoldkreps og martlo

11

O

2,9

1,4

Fjærmygglarver

11

7,9

17,6

30,4

Døgnfluelarver

29

3,7

1,6

7,2

Vårtluelarver

15

4,7

20,5

55,0

Snegl/muslinger

23

2,6

27,4

39,1

Byttedyr
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4.5 Vinterernæring
Vintennaterialet (Tabell l) gjør oss i stand til å vurdere hvordan fiskespising i bestanden
varierer gjennom året. I materialet på 82 ørret innsamlet vintrene 1968-1971 var det 38 (46,3
%) tomme mager. Av de 44 magene med innhold var det 25 med fisk, dvs. 57 %
fiskespisere. De øvrige hadde fortrinnsvis spist vårfluelarver, fjænnygglarver og snegler.
Blant fiskespiserne var det 15 (60 %) som hadde spist røye, 6 (24 %) hadde spist ørekyt,
mens 4 (16 %) inneholdt ubestemmelige fiskerester. Sammenlignet med sommerfangsten er
det tydelig at røye var den viktigste byttefisken om vinteren, og at ørekyt var viktigst om
sommeren i denne perioden. Vi har ikke materiale som setter oss i stand til å se hvorvidt
denne sesongvariasjonen har holdt seg i ettertid.

4.6

Byttefiskens alder

Alderen på røye som ble spist varierte mellom 1 og 8 år med en majoritet av ungfisk på 1-3
år. Til sammenligning var alderen til ørekyt som ble spist mellom 1 og 7 år gamle med en
majoritet av 3-6 år gamle individer (Tabell 3). Det var ingen signifikante (G-tester, p>0,05)
forskjeller i aldersfordeling hos byttefisk mellom utsatt og vill ørret.

Tabell 3. Aldersfordeling (%) av røye og ørekyt som var spist av ørret i Tunbovdfjord i
perioden 1989-94.
Alder (år)
Art

Antall

l

2

3

4

5

6

Røye

243

47,3

36,6

10,3

2,0

2,0

0,9

0rekyt

46

2,2

4,4

32,5

32,5

4,4

19,6

7

8
0,9

4,4

5. Diskusjon
Vassdragsreguleringers virkninger på magasinenes invertebratfauna og fisk har vært
gjenstand for utstrakt forskningsaktivitet i Norge over 80 år (Dahl 1917, Huitfeldt-Kaas
1917). De fleste undersøkelser har hatt kort tidshorisont. Undersøkelsene i Tunhovdfjord
atskiller seg fra dette mønsteret. De ble påbegynt i 1916 og har med enkelte store sprang
pågått til dags dato. Det har gjort det mulig å studere næringsvalget hos en ørretbestand som
har vært utsatt for store miljøendringer som en konsekvens av reguleringen.
Vi kan grovt sett karakterisere endringene i ørretens valg av byttedyr på to måter. Et
naturlig, velutviklet bunndyrsamfunn ble endret mot dominans av noen få arter (Dahl 1926).
ørreten svarte på denne endringen ved å spise mer overflateinsekter. Dernest ble det
introdusert to nye fiskearter i magasinet. To arter som i ettertid viste seg både å være
næringskonkurrenter og viktige byttedyr.
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Dahl (1926) fastslo at få år etter reguleringen lot ikke gruntvannsfaunanen av marflo og
store insektlarver seg påvise i ørretens mageinnhold. Bare noen små, dyptlevende former
fantes i et lite antall. Små bentiske og planktoniske krepsdyr som blomstret opp etter
neddemmingen av landområder, erstattet de store bunndyrformene som ørretnæring.
Huitfeldt-Kaas (1935), som samlet inn sitt materiale fem år etter Dahl, fant en større
variasjon i ørretens næringsopptak. Dette kan skyldes at Huitfeldt-Kaas gikk lengre enn
Dahl i oppdelingen av materialet, men også forskjeller i innsamlingssted og -tid. Dahl' s
materiale ble fanget i Tunhovdvika på sensommeren, Huitfeldt-Kaass tidlig om sommeren
på en ikke oppgitt lokalitet. Bildedokumentasjon av Huitfeldt-Kaas (1935) kan imidlertid
tyde på at noe av materialet ble tatt der Dahl og vi har holdt til. I et så stort vann som
Tunhovdfjord vil det være lokale variasjoner både i bunnsubstrat og dybdeforhold. En
nøyaktig sammenligning vanskeliggjøres også av at ingen av de to har spesifisert art, antall
og vekt.
Materialet i denne undersøkelsen ble samlet inn med garn som man vet er en
størrelsesselektiv redskapstype (Jensen 1977). Tilfeldig og kontinuerlig fangst gjennom året
og over flere år gjør at sannsynligheten til å fange et individ i en maskevidde vil variere
(Rudstam et al. 1984). Det betyr at de forskjeller og likheter vi påviser høyst sannsynlig er
avbildninger av virkeligheten og ikke en konsekvens av innsamlingsmetodikk.
Den største forskjellen mellom de to materialene er Huitfeldt-Kaas' påvisning av
døgnfluelarver som et viktig næringsdyr. Mest sannsynlig er dette larver av Siphlonurus
lacustris som svØmmer som en fiskeyngel og er lite sårbar for vannstandsvigninger. I den
ovenforliggende Pålsbufjord var S. lacustris noen år etter oppdemmingen i 1946 helt
dominerende blant invertebratene i ørretens mageinnhold (p. Aass, upublisert materiale).
Tilsvarende observasjoner er gjort i Sverige (Nilsson 1955). Av Huitfeldt-Kaas' materiale
fremgår også at planktonmengden i Tunhovdfjord var på retur etter den første
oppblomstringen.
Før reguleringen var marflo Gammarus lacustris det viktigste næringsdyret til ørret (Dahl
1926). Etter den første vintersenkningen på 10 m i 1919-1920 forsvant marflo totalt som
byttedyr (Dahl 1926, Huitfeldt-Kaas 1935). I vårt materiale er marflo påvist kun i
mageprøver fra 2 ørreter som ble fanget i 1969. Dette tyder på at bestanden av G. lacustris i
Tunhovdfjord nærmest er utradert etter reguleringen, noe som også er vist i andre
reguleringsmagasin der reguleringshøyden overstiger 5 m (Grimås 1962, Aass 1969). I
motsetting til krepsdyret Lepidurus arcticus klarer ikke eggene til marflo innfrysing om
vinteren.
Verdifulle krepsdyr i regulerte vann som linsekreps og Bythotrephes longimanus blomstret
opp i de første reguleringsår og ble konsumert i store mengder. Åtti år senere var mengden
kommet ned i det mer normale, men B. longimanus var likevel det dominerende krepsdyr i
ørretens mageinnhold i august 1965 (Aass 1969). Innsamlingstidspunkt betyr imidlertid mye
for forholdet mellom de ulike krepsdyrarter uten at vi har tatt direkte konsekvenser av det.
Materialenes størrelse og tilfeldig innsamling i den isfrie perioden over flere år tilsier at vi
forventer at de funn vi påviser er representative for ørretbestanden og innsjøen.
Før reguleringen var skjoldkrepsen ikke iakttatt i Tunhovdfjord verken av lokale fiskere eller
forskere. Tunhovdfjord lå adskillig lavere enn artens naturlige nedre grense i vassdraget. Det
fjordlignende bassenget med stort dyp og sterk gjennomstrømning var også faktorer som
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virket mot skjoldkrepsen. Etter reguleringen ble skjoldkreps funnet av Huitfeldt-Kaas (1935)
i vel 8% av ørretmagene. Senere er den påvist i flere næringsundersøkelser (Aass 1969,
L' AMe-Lund et al. 1992b), men alltid i et lite antall. Det er antatt at temperatursenkningen
som følge av reguleringen var årsaken til etableringen (Aass 1969). Etter at ørekyt ble
introdusert kan denne ha bidratt til å holde skjoldkrepsen nede ved å beite på tidlige
utviklingsstadier (Borgstrøm et al. 1985). Fra slutten 1960-årene ble skjoldkreps regelmessig
funnet i mageprøvene selv om hyppigheten var lav (1-3 %). Dette skyldes trolig at
skjoldkrepsbestanden har tatt seg opp i denne perioden. En nærliggende forklaring på dette
er en tilsynelatende reduksjon av ørekytbestanden. Vi har ingen kvalitative tellinger som
underbygger dette, men fiskesammensetning i mageprøvene indikerer at det har skjedd noe
med ørekytbestanden. Andel røyespisende ørret i bestanden har holdt seg konstant på ca 10
% siden 1950-årene, mens andel ørekytspisende ørret har falt dramatisk fra 39 til 2% i
samme periode.
Dahl (1926) hadde et par tilfeller av kannibalisme i sitt materiale, mens Huitfeldt-Kaas
(1935) ikke fant fiskepredasjon i sitt materiale. Dette til tross for at røye og ørekyt etablerte
seg i Tunhovdfjord i hans undersøkelsesperiode. Den tid en art trenger for å oppnå maksimal
bestandsstørrelse avhenger av lokale forhold. For ørekyt i et høyfjellsvann med ørret fant
Brittain et al. (1995) ca. 10 år. Etter at røye ble sluppet i Breivann i Numedalslågens
nedbørfelt tok det også 10 år før en tett bestand var etablert (Sømme 1933). Før reguleringen
var ørret over 1,5-2 kg ukjent i Tunhovdfjord. Men mot slutten av 1930-årene, da røye og
ørekyt må antas å ha utviklet tette bestander, var forholdet totalt forandret. Da ble de første
storørretene fanget, og i Dahl & Lund (1944) er omtalt en fisk fra 1943 på 88,5 cm dvs. ca
7,5 kg. Senere er det tatt ørret på 16 kg. For fisk på denne størrelsen er fisk det eneste
næringsgrunnlaget. Viktigheten av fisk som byttedyr ble bekreftet ved innsamlingen i 195051. Fisk hadde da overtatt som viktigste næring for tunhovdørreten og ble funnet i snaut 40
% av magene. Ørekyte var den viktigste byttefisken, og det varte i flere tiår. Men i 1990årene hadde røye blitt den viktigste bytteartene, samtidig som bare 17 % av ørretene hadde
fisk i magen. Denne endringen i byttefiskvalg kan skyldes flere forhold.
Utvaskingen i strandsonen ga antagelig både røye og ørekyt glimrende gytemuligheter. Men
ørekyten ble ytterligere begunstiget av skjulmulighetene i de meterhøye vollene av kvist og
røtter. Således fremsto ørekyt trolig som et attraktivt bytte pga. tett bestand, passende
størrelse og relativt lett fangbar. Etter at kvistvollene ble brutt ned, bød den jevne stranden
langs Tunhovdfjord på få skjulesteder (Fig. 11). Fangstforsøk med ruser langs land tyder på
at ørekytbestanden er liten på begynnelsen av 1990-årene (Andersen et al. 1994). Denne
hypotesen blir støttet av det faktum at skjoldkrepsen igjen har dukket opp i magene til ørret i
1990-årene.
En annen mulig forklaring er bruken av stor ørret som stamfisk fra 1960-årene. Hvis det er
en genetisk kobling mellom størrelse og mulighet for å bli fiskespiser, skulle man vente at
utsatt fisk gikk hurtigere over til fiskediett enn naturlig produsert fisk. Det er imidlertid
ingenting i vårt materiale som antyder dette. I de to periodene vi har data fra viser vill og
gjenfanget utsatt fisk likt mønster med tanke på andel fiskespisere spesielt i de mindre
predatorlengdegrupper. Det var nettopp i disse man skulle forvente å finne størst forskjell
om det var en kobling. Vi kan derfor ikke forklare endringene i byttefiskpreferanse som
følge av stamfiskvalget.

21

Fig. 11. Strandsonen i Tunhovdfjord. Foto A er ikke stedsangitt, men er trolig tatt like
ovenfor Tunhovddammen. Foto B og C er tatt i Tunhovdviken fra omtrent samme
ståsted. Legg merke til at antall stubber er vesentlig redusert på foto C i forhold til foto
B. Foto A: H. Huitfeldt-Kaas (september 1932), foto B: H. Huitfeldt-Kaas (juni 1929),
foto C: P. Aass (juni 1994).
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Fiskespising har utviklet seg til et kjennetegn for tunhovdørreten og bestanden har et
betydelig innslag av storfisk. Resultatene viser at ørret lenger enn 25-30 cm i stor grad er
fiskes pi sende. At andelen med fiskerester i magen var sunket til 17 % i siste periode kan
henge sammen med reduksjonen av ørekyt som viktigste byttefisk. Introduksjonen av ørekyt
skapte i seg selv en lett tilgjengelig byttedyrbestand, som delvis erstattet det naturlige
næringsgrunnlaget som ble betydelig endret av reguleringen. Men den hadde også en annen
effekt. Røye vokser fort ut av den ideelle byttestørreise for mindre ørret. I en slik situasjon
kan ørekyt danne et overgangsstadium i næringsopptaket mellom invertebrater og
røyeunger. I Tunhovdfjord er ørekytspisende ørretunger ned til 9 cm lengde blitt iakttatt (Å.
Brabrand, pers. medd.). Kombinasjonen ørekyt-røye har trolig vært årsaken til etableringen
av landets mest storvokste fjellørretstamme. Ørekyten er trolig en katalysator til at ørret tar
til å spise de større røyene. I laverliggere innsjøer med andre byttefisk som vokser seg sent
ut av "predasjonsvinduet" som krøkle, lagesild, abbor og stingsild, kan disse være tilsvarede
katalysatorer for ørreten, slik at andel fiskespisere for ørret over 15 cm i slike systemer også
blir høyt (20-100 %; Skurdal et al. 1992, Næsje et al. 1998, Niva 1999). Til sammenligning
kan nevnes at andel fiskespisende ørret i ørret-røyevann uten andre fiskearter er lavere
(under 4 %) enn det som ellers er registrert (L' AMe-Lund et al. 1992a, Sandlund & Forseth
1995, Aass & Wold 1999), selv om andelen fiskespisende utsatt ørret i et rent røyevann kan
være betydelig (om lag 10 %) (Damsgård & Langeland 1994).
Vi registrerte at andelen tomme mager steg utover i undersøkelsesperioden fra under 2 % på
1950-tallet til 15 % i materialet samlet inn i 1990-årene. Økningen skyldes hovedsakelig at
flere store ørreter ble fanget med tomme mager, men også i de minste lengdegruppene økte
andelen tomme mager utover i perioden. Tallene er på samme nivå som i andre innsjøer med
få fiskearter (Damsgård & Langeland 1994, Niva 1999), men lavere enn det som er påvist i
innsjøer med flere fiskearter (20-58 %; Skurdal et al. 1992, Næsje et al. 1998).
Prosentandelene av fiskespisere formoder vi er minimumsestimater. Økningen i andelen
tomme mager med økende predatorlengde indikerer at fordøyelseshastigheten øker med
fiskelengden. Ifølge Damsgård (1993) og Sandlund & Forseth (1995) spiser en fiskespisende
ørret 1,8-2,5 mg tørrvekt røye pr. g våtvekt av predatoren. Dette betyr at en 70 cm lang ørret
som spiser en 20 cm røye har fordøyet byttet innen 20 t. Likeledes bruker en 50 cm ørret to
døgn på å fordøye en 15 cm røye, og en 40 cm ørret fire døgn på en 13 cm røye.
Næringsinntaket er imidlertid påvirket både av vanntemperaturen og predatorens størrelse
(Forseth et al. 1992, Forseth & Jonsson 1994). Det betyr at sannsynligheten for å fange en
ørret med tom mage øker med økende temperatur i vannet og med økende predatorstørreise.
I vårt datasett fant vi relativt liten forskjell i antall fisk påvist i fiskernagene til ulike
størrelsesgrupper av ørret. ørret under 50 cm hadde i gjennomsnitt flere enn 1,5 byttefisk i
magesekken og ørret over 55 cm hadde i gjennomsnitt færre enn 1,3 byttefisk. Men antall
byttefisk indikerer at sannsynligheten er stor for at de største ørretene blir påtruffet med tom
magesekk. Dette var det vi registrerte også. Det underbygger antagelsen om at våre tall er
minimumsestimater for andelen av fiskespisende ørret i Tunhovdfjord.
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