Ørreten i
Østervikvannet/Snubbavannet/Duorgajavri

Duorggajavri = «Krattvannet»

Gorsajoknjarga
Stakkneset
Stakknesskjæran
Storholmen

Tverrelvmunningen

Storelvmunningen
Storelvneset
Anders Larsa skjæret

Bokkeskjeret

Stabbursholmen
Lilleholmen
Geitholmen
Fiskeskjæret
Joneset
Jonesbukta

Pipneset
Båtvika

Kvass/Klubbneset

Jo Jonsa-holmen
Hesttjuven

Hestneset

Anneholmen

Hornholman

Hvalen

Karakteristiske trekk ved vannet
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•

Ørretvassdrag med elveperlemusling – en rødlisteart som også lever i
vannet
Stort sett 2-4m dypt
Uhorvelig mye skjær
Mye siv langs vannkantene
Næringsrikt omland med marmor i fjellgrunnen
Utmerkete gytebekker (Tverrelva, Røytelva, Stokk-/Bjørkåselva/Krokelva
m.m.)
Ideelle oppvekstforhold for yngel og småfisk i sivbeltene
Enorm planktonproduksjon (Ca. 10x normalen i følge fiskerikonsulenten i
Nordland 1997). Skyldes næringstilførsel og det grunne vannet hvor
solaenergien effektivt varmer opp vannet slik at vannet blir unormalt
varmt om sommeren
Fiskerikonsulent beregnet i 1997 den årlig produksjon av fisk i vannet til
ca. 2 tonn.

De gode gamle dager varte til ca. 1960…..
•
•
•
•

Viktig rekreasjon og matauk for lokalbefolkninga
1-2 tønner salt ørret var vanlig på hver gård (2-3 tonn fisk)
Utstrakt garnfiske med grov maskevidde (45mm+)
Ørret på flere kilo ikke uvanlig

• Ca. 1950 fikk Anders Larsen ørret på 8,7 kg hjemmelaget
kobbersluk ved Anders Larsa skjærret.
• Håkon Nyheim fikk 12 ørreter over 5 kg. Disse var montert på
planke hvor hodet og sporden var spikret fast mens resten av
fisken gikk til mat. Omrisset av fisken, fangstplass, dato og vekt på
ørreten var skrevet på planken. Den største var på 8,4 kg. Fire av
ørretene var over 7 kg.

Perioden 1970-2013
•
•
•
•
•

1970-1995 (intensivt fiske med moderate fangster)
intensivt garnfiske med 45mm garn
Intensivt båtfiske med 5-15 båter på vannet ved brukbart fiskevær
Betydelig nedgang i fangstresultat – ørret; fra mataukmiddag til festmåltid
Ca. 5000 yngel satt ut i ca. 1970 – så dårlig kvalitet at katta rømte gården når den ble
servert. Denne nesten svarte ørreten er nesten forsvunnet…..
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1995-2013 (lite fiske med moderate fangster)
Garn 35mm maskevidde og kun et garn; få fisker med garn
Restriksjoner på båtfiske – kun grunneiere/fastboende
Lite fiske og småe fangster
1-3 båter ved godt fiskevær
Prøvefiske i 1997 og ?2007 viste
God kondisjon på småfisken, mager storfisk (+0,5kg)
Lite store fisk
Småfisk gyter
Stor planktonproduksjon

2014-2017 Alarm og handling
Småfisken dominerer – ?gryende overbefolkning av småfisk
Småfisken gyter
Storfisken få og mager
Normalen er at storørret skal være kanibal og spise mye småørret. Storørreten skal dominere
gytebekkene og jage gytelysten småørret fra gyteplassene og derved forhindre utvikling av
gytende småørret.
Grunneierlaget vedtar
Intil 3 garn med maskevidde på 22mm pr. grunneier
Åpner for båtfiske for alle med særskilt båtfiskekort
Åpner også for garnfiske for alle med båtfiskekort
Fiske i vannet tar seg opp og det rapporteres om store fangster, inklusivt stor og feit ørret
(+4kg)

Bente Østli Eilertsen og Geir Elvebakk Moski slår til!!!
Intensivtgarnfiske med 6 garn i 2015 gir ca. 550 ørret. Fisk -15 cm dominerer. Fiske
sentrert rundt «småfiskeplasser».
Intensivt garnfiske i samme områder som i 2015 gir ca. 350 ørret. Fisk +-15cm
dominerer – generelt større enn året før
Intensivt garnfiske i 2017 resulterer i ca. 750 ørret. Fisken vesentlig større enn
tidligere. Garnfiske på «tradisjonelle» garnfiskeplasser.

Bente og Geir ser tilbake
Min største fangst skjedde i slutten av juli i 1968 da jeg fikk hele 68
ørreter på 6 timer under gråvær og sterk vind. Flesteparten ble fisket
utenfor Storelvmunningen.
I 2016 fikk Bente og jeg hele 45 ørreter på 3 timer under fluedorging –
uløselig vase avsluttet det fisket. Største ørret veide 2,4kg, men MYE
større fisk var på………..
Sommeren 2017 fikk vi hele 12,4 kg ørret (82 ørret) på et garnsett som
besto av 6 garn.
Vi fikk hele 42 ørret på et garn sommeren 2015.

2 timers fangst med oter en normal sommerdag i 2017 gir ca. 20 ørreter

45 ørreter fanget på fluedorg av Bente Østli Eilertsen og Geir Elvebakk Moski i løpet av 3 timer
sommeren 2015. Den største var på 2,4 kg ( kniv som målestokk).

