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Forord

Etter forespørsel fra Ivar Rimul fra fjellstyrene, etter et ønske fra hytteeierforeninga, ble det
gjennomført prøvefiske på Vestre Sonvatn. Steinar Gilleberg Stensli og Kay Arne Olsen har
vært ansvarlig for planlegging og gjennomføring av prosjektet. Ivar Rimul var behjelpelig
med tilrettelegging av feltarbeidet, og ordnet med båt og motor. Transport ble gjort av Leif
Gylland. Undersøkelsen ble finansiert av fjellstyret i Stjørdal.

Vi takker alle som var involvert i undersøkelsen for et godt samarbeid under gjennomføringen
av prosjektet. Vi fikk to flotte dager ved Vestre Sonvatn.

Trondheim 24.11.2020

Steinar Gilleberg Stensli

Kay Arne Olsen

TOFA

TOFA
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Sammendrag
Det ble gjennomført et prøvefiske av TOFA den 26. og 27. august i Vestre Sonvatn etter
forespørsel fra Frank Rimul og Sonvatna hytteeierforening. Det ble brukt en Nordisk
garnserie som besto av 13 bunngarn og 2 flytegarn.

Det har tidligere blitt gjennomført prøvefiske ved Vestre Sonvatn, senest ble dette gjort i 2003
(Berger, Sandodden. 2003). Den undersøkelsen er brukt som sammenligningsgrunnlag for
denne undersøkelsen, samt har også de tidligere undersøkelsene blitt tatt med i
sammenligningen.

Tidligere undersøkelser har vist at Vestre Sonvatn er svært næringsfattig (ultra-oligotroft)
(Sørstrøm & Moksnes 1981). Det lave næringssaltinnholdet vil begrense
primærproduksjonen. Vannkvaliteten gir gode forhold for de fleste ferskvanns-levende
organismer, med unntak av bunnlevende krepsdyrarter.

Når en ser på fordelingen av ørret (Salmo trutta) og røye (Salvelinus alpinus), samsvarer
denne undersøkelsen med 2003. Røya (N=49) er så vidt mer tallrik enn ørreten (N=43). Størst
forskjell fra 2003 ses i fangstutbytte per garnnatt og forskjellen i gjennomsnittsvekta hos ørret
og røye. Fangstutbytte var høyere for røye (9762 g) enn for ørret (8060 g), dette var motsatt i
2003. I 2003 var gjennomsnittsvekten hos ørret 299 gram og for røye 72 gram. I denne
undersøkelsen var gjennomsnittsvekten for ørret 199 gram, og for røye var den også 199
gram. Dette viser at ørreten har gått ned 33% gjennomsnittsvekt, røya på sin side nesten har
tredoblet sin gjennomsnittsvekt.

K-faktoren var i denne undersøkelsen 0,96 hos ørret, som anses som noe lavere enn det den
bør være hos ørret. For røye var k-faktoren 0,8 som anses som lav. Dette samsvarer med
tallene fra 2003. Fangsten av røye viser at tettheten av røye er høyere enn tettheten av ørret.
Tetthetene av ørret og røye virker å være middels tette ut fra denne undersøkelsen, med en
fangst per innsats på 4,08 for røye og 3,5 for ørret. Tatt k-faktoren i betraktning tyder det
likevel på at tettheten av fisk er for høy med tanke på næringstilgangen.

Det ble også tatt ut et lite utvalg av fisk for å se på kjøttfarge og eventuelle parasitter hos
fisken. Dette ble gjort mer omfattende i 2003, men tendensen var at det var lite forandring fra
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2003. En liten andel av ørretene (66% lys rosa, 22% rød) og røya (60% lys rosa) er rød i
kjøttet, noe som tyder på at det er en liten andel krepsdyr i vannet. Noe som bekreftes av
tidligere undersøkelser, samt våre mageprøver. Halvparten av ørreten og røya hadde parasitter
i bukhulen, dette samsvarer med tallene fra 2003.

Figur 1, En av de større ørretene som ble tatt ved prøvefisket, tydelige trekk av relativt stort hode og slank kropp
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Innledning
Hytteeierforeninga ved Vestre Sonvatn mener å ha sett en endring i vannet de siste årene, og
det ble ønsket et prøvefiske. Det har også tidligere blitt gjennomført prøvefiske ved Vestre
Sonvatn, senest i 2003 (Berger, Sandodden. 2003).

Vestre Sonvatn ligger i Sondalen, en sidedal til Stjørdalen, i Stjørdal kommune i NordTrøndelag, 389 m o.h.(figur 2). Arealet er 149 ha og største dyp ca 20 m. Omgivelsene består
for det meste av bakkemyr og spredt furu og en del bjørkekjerr. Om lag 80% av sjøens areal
er grunnere enn 5 m og om lag 10% er dypere enn 10 m. Vannet er brunfarget på grunn av
høyt innhold av humus fra myrområdene omkring og må klassifiseres som mesohumøst.
Vestre Sonvatn ligger om lag 1 km vest for Østre Sonvatn og er knyttet sammen med en
relativt grunn elvestubb” Sildret”, som også regnes som gyteområde for ørret (Anon 1999).
Det er to mindre tilløpsbekker som regnes som gytebekker for ørret, Kilnesbekken i sør
(munner ut i Sildret) og Midtkilbekken i nord. I tillegg er det flere småbekker som i følge
lokalkjente ikke er aktuelle som gytebekker for ørret. Utløpet er stengt med en gammel
fløtningsdam. Den første demningen ble bygget allerede i 1870-årene. En ny og større dam
ble bygget 1917. Vestre Sonvatn ble demt opp i forbindelse med fløtning ved at sjøen ble
hevet 2 - 3 m over den normale vannstand i perioden mai -juni. Dammen var i bruk til fløtning
fram til 1959, men har senere vært brukt for å heve vannspeilet fram til ca 1970 (Anon 1999).
Damlukene ble ødelagt og vannstanden har ikke være hevet siden 1970. Fiskebestanden i
Vestre Sonvatn bestod før 1970 av en tett og småfallen røyebestand og en tynn ørretbestand
(Nils Sundal pers medd.). (Berger, Sandodden. 2003)

Undersøkelsen i 2003 er brukt som sammenligningsgrunnlag for denne rapporten, samt er de
tidligere undersøkelsene tatt med i vurderingen. Rapporten fra 2003 var noe mer omfattende
enn denne, denne undersøkelsen har som hovedmål å kunne se om det endringer i vannet fra
forrige undersøkelse. Det har blitt sett på fordelingen av ørret og røye i vannet, fangstutbytte,
k-faktor, størrelsen på fisken, samt en enkel vurdering av diett og kvalitet.
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Metode
Prøvefisket ble gjennomført den 26. og 27. August, garnene ble satt mellom kl 1100 og 1300,
og ble tatt opp igjen på tilsvarende tidspunkt dagen etter. Det vil si at garnene sto ute
gjennomsnittlig i 24 timer. Denne undersøkelsen har blitt gjort med standard
prøvefiskemetodikk. I de foregående undersøkelsene ble «Jensen serien» benyttet (Berger,
Sandodden. 2003)(Rikstad,1998), denne hadde garnserien var ikke tilgjengelig ved dette
prøvefiske. Det ble i denne undersøkelsen brukt «Nordiske garnserie», som består av
maskevidder fra 5 til 55 mm, hvert garn er 1,5 meter dypt og 30 meter langt.

Det ble satt ut totalt 13 garn av typen Nordiske bunngarn. Disse ble plassert «tilfeldig» over
hele Vestre Sonvatnet, slik at de ulike dybdene og habitatene ble fanget opp (Figur 2). Dybde
ble målt innerst og ytterst ved hvert garn. I tillegg ble det satt 2 flytegarn, disse ble satt på
dypere vann (>10m) midt i innsjøen. Det ble fisket med tradisjonelle flytegarn, som var 25 m
lange og 6 m dype, med maskeviddene 16, 19, 22, 24, 26 og 29 mm på 0 - 6 m dyp. Arealet
for hvert flytegarn var 150 m².

Figur 2, Oversikt over garn. Merk at garn 9 (G9) ikke ble satt ut på grunn av at det var for grunt vann. Totalt 15 garn, av
disse var to flytegarn.

Ved opptrekking av garn, ble fisk fra hvert garn lagt i merkede poser. Bearbeiding av fangsten
ble gjort rett etter att garnene var tatt opp. For hvert garn ble det notert fiskeart, samt lengde
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og vekt for hver fisk. I tillegg ble det på et lite «tilfeldig» utvalg av fisk vurdert kjøttfarge,
mageinnhold og om det var parasitter. Lokale oppmøtte fikk fisken etter at målingene var
gjort. Noen av de største fiske som var i live, ble satt ut igjen etter at vekt og lengde var målt,
da disse er viktige regulanter i vannet.

Resultater
Fangstutbytte:
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Figur 3, Det ble ved denne undersøkelsen brukt en nordisk garnserie. Her er en av de større røyene som ble tatt ved
prøvefisket.

Det ble fanget to fiskearter, Ørret og Røye. Det ble totalt fanget 95 fisk med en totalvekt på
18915 gram, fordelt på 46 ørret (9156 g) og 49 røye (9762 g). Gjennomsnittsvekten for ørret
var 199 gram, og for røye var den 199,22 gram.

På flytegarnene ble det fanget 3 ørret på det ene garnet, på det andre ble det ikke fanget noen
fisk.

Tabell 1, Oversikt over antall fisk, vekt, fangst per innsats og utbytte for røye og ørret

NordiskØrret

Bunngarn

Flytegarn

Røye

Ørret

Røye

Antall fanget 43

49

3

0

Totalvekt (g) 8060

9762

1093

0

Antall per 3,5

4,08

1,5

0

1842

364

0

garnnatt
Utbytte per 1521
garnnatt(g per
100m2 garnarelal)
Figur 4
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Det ble fanget flest ørret på dyp mellom 0 og 5 meter (N=21), og flest røye ble fanget mellom
6 og 10 meter (N=27). Ser en derimot på gjennomsnitt per garn ble det tatt flest ørret på dyp
>11 meter (N=5)

30

27

25
21
19

20

17

15
10
5
5

3

0
0-5

6-10
Ørret

11-

Røye

Figur 5, Antall fisk fanget på ulike dyp, 5 m intervall. 6 garn på dyp en, 6 på dyp to og 1 på dyp tre.

Hovedtyngden av ørret var på lengder mellom 10- og 25cm (N=37), det samme gjelder røya
(N=35). Det ble også fanget et større antall røye mellom 35- og 45cm (N=10).

Ørret
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6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60

Lengdegrupper 5 cm
Figur 6, Antall fanget fordelt på de ulike lengdegruppene (5cm)
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Lengdegrupper 5 cm
Figur 7, Antall fanget (røye) fordelt på de ulike lengdegruppene (5 cm)

Kvalitet (ørret):
Ørretens kondisjonsfaktor varierte mellom 0,77 og 1,30, med et gjennomsnitt (± SD) på 0,96
± 0,10 (figur 17).

1,4
1,2

K-Faktor

1
0,8

0,6
0,4
0,2
0
0

10

20

30

40

50

60

Lengde cm
Figur 8, K-faktor for de ulike lengdene hos ørret

Kjøttfarge:
22% av ørretene som ble undersøkt (N=10) var hvite, 22% var røde og 66% var lys rosa.
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Parasitter:

Cyster på innvollene av sannsynligvis fiskandmark (Diphyllobothrium spp), ble funnet på
halvparten av fiskene som ble undersøkt.
Kvalitet (røye):
Røyas kondisjonsfaktor varierte mellom 0,61 og 1,06, med et gjennomsnitt (± SD) på 0,80 ±
0,10 (figur 6).
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Figur 9, k-faktor for de ulike lengdene hos røye

Kjøttfarge:
40% av røyene som ble undersøkt (N=10) var hvite og 60% var lys rosa.

Parasitter:
Cyster på innvollene av sannsynligvis fiskandmark, ble funnet på 40% av fiskene som ble
undersøkt.
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Ernæring:

Det ble tatt som utgangspunkt i at dietten til fisken er i hovedsak den samme for denne
undersøkelsen som i 2003, men det ble gjort en enkel vurdering for å se at det ikke var noen
klare avvik fra dette. «Ørreten som ble fanget på bunngarn i Vestre Sonvatn i hovedsak (86
%) hadde ernært seg på gruppen” Vannboende insekter”, vesentlig larver av vårfluer og larver
og pupper av døgnfluer og fjærmygg (figur 11). En god del av fiskene hadde spist” Muslinger
og snegler” (11 %), for det meste damsnegl (Lymnaea spp) og ertemusling (Psidium spp).
Under 2 % av dietten bestod av” Luftinsekter, Bunnlevende krepsdyr og Zooplankton».
Ernæring hos røye var generelt dominert av zooplankton (53 %), vannboende insekter (23 %)
og muslinger & snegler (21%) mens det var lite luftinsekter og bunnlevende krepsdyr»
(Berger & Sandodden, 2003). På de prøvene som ble tatt i denne undersøkelsen ble det funnet
en god del damsnegl og ertemusling, hovedsakelig ble dette funnet i røya. I hovedsak så det ut
til at dietten besto av insekter som vårfluer og døgnfluer både i ørret og røye, dette samsvarer
med det som ble beskrevet i 2003.
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Diskusjon
De tidligste undersøkelsene av fiskebestandene i Vestre Sonvatn (Sørstrøm & Moksnes 1981),
og opplysninger fra grunneiere og brukere av innsjøen viser at røye har vært den vanligste
fiskearten (Nils Sundal, pers medd.) Fiskeundersøkelsene hvert av årene fra 1975 til 1978
(Sivertsen & Moksnes 1981) viser at fangst per garnnatt av ørret varierte fra 0,3 til 1,0 ørret
per garnnatt, mens fangsten av røye i samme periode varierte mellom 2,8 og 3,2 røyer per
garnnatt. Røye var i denne perioden 3 - 4 ganger mer tallrik enn ørret. (Berger & Sandodden,
2003)

Ved undersøkelsene i 1998 var bildet totalt forandret (Rikstad 1998). Da ble det fanget 1,9
ørret per garnnatt og 1,8 røye per garnnatt. Fordelingen i antall mellom artene var nær det
samme. Utbyttet av ørret hadde gått opp fra 1978 mens utbyttet av røye hadde gått ned med
40 %. Fangstutbyttet per garnnatt for ørret var i 1998 økt til 713 g per garnnatt mens utbyttet
av røye var gått ned til 483 g per garnnatt (Berger & Sandodden, 2003). I 2003 var tallene
ganske like som i 1998. fangstene var ganske like både for ørret og røye.

Ser en på materialet fra denne undersøkelsen så er tendensen den samme som i 1998 og i
2003, fordelingen i antall mellom ørret (N=46) og røye (N=49) er nær den samme. Det som
skiller seg fra de to foregående undersøkelsene er at fangstutbyttet har gått betydelig opp hos
røye, og den har gått nedover hos ørret. Fangstutbyttet var i denne undersøkelsen 1521 g per
garnnatt for ørret og 1842 for røye. Det er viktig å ta høyde for at det er brukt ulike
garneserier, derfor vil ikke det det totale fangstutbyttet per garnnatt være sammenlignbart,
men en kan se på forskjellen mellom ørret og røye, og der er tendensen klart endret. Antall
fisk per 100m2 garn i denne undersøkelsen viser at bestanden for både ørret og røye er
middels. K-faktoren på sin side viser likevel at antall fisk er for høyt i forhold til
næringsgrunnlaget.

Den største andelen av ørret finner en på størrelser mellom 10 og 25 cm (figur 5). Det samme
gjelder røya (figur 6), men det er også en stor andel røye på mellom 35 og 45 cm.

Det har i tidligere undersøkelser blitt brukt litt ulike garnserier, i 2003 ble det brukt Nordisk
bunnlenge, som var sammensatt av 6 bunngarn, dette er samme typen bunngarn som er brukt i
denne undersøkelsen. I tillegg ble det bruk standard bunngarn og flytegarn. Det ville vært
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lettere å sammenligne resultatet om alle de samme garnseriene ble brukt. Men det er likevel
mulig å kunne fange opp endringer.

Fangstutbyttet var på henholdsvis 3,5 per garnnatt for ørret og 4,08 hos røye. Fangsten per
garnnatt hos ørret samsvarer med 2003 hvis en sammenligner med den Nordiske bunnlenka
(3,7). Fangstutbyttet er lavere for røye i denne undersøkelsen enn i 2003 (5,7). Dette tyder på
at antallet røye kan ha blitt noe lavere siden 2003, uten at dette skal sies for sikkert, da det kun
ble benyttet en lenke i 2003. Ørreten på sin side virker å holde seg rimelig stabil i antall tatt
bunnlenka fra 2003 i betraktning. Som tidligere, med unntak av i 1998, så er det fremdeles
mest røye i vannet, men det er ikke store forskjellen på antallet ørret og røye. Det er viktig at
røyebestanden beskattes relativt hardt, om ikke kan en komme tilbake til tilstanden på 70tallet med tett, småvokst og lite attraktiv røyebestand.

Når en sammenligner gjennomsnittsvekten hos ørret og røye med tallene fra 2003 kan en se
en tydelig endring. I 2003 var gjennomsnittsvekten hos ørret 299 gram, og for røye 72 gram. I
denne undersøkelsen var gjennomsnittsvekten for ørret 199 gram, og for røye var den også
199 gram. Røya har blitt klart større i gjennomsnitt og ørreten på sin side har blitt mindre.
Det ble fanget 3 større ørreter (51-, 55- og 57cm), de hadde en tydelig tendens ved å være
slanke i kroppen og ha et stort hode. Dette samsvarer med de større ørretene som ble fanget i
2003, som Hans og Sandodden beskrev det «alle disse fiskene hadde typiske morfologiske
trekk på å være "jagere”, dvs de var relativt slanke og hadde stort hode i forhold til kroppen.
Det ble funnet to små røyer på 15 – 20 cm i magen til en av storørretene, mens flere andre var
tomme. Etter som Vestre Sonvatn er relativt næringsfattig er smårøye det eneste
”næringstilbud” sammen med småørret som disse fiskene har for å kunne overleve. I
fiskesamfunn med både ørret og røye er det ofte vanlig at stor ørret opptrer som predator på
røye i stedet for å opptre som kannibal og spise sine egne små artsfrender. Prøvefisket har
dokumentert at storørret spiser smårøye i Vestre Sonvatn, og det er sannsynlig at den utøver et
stort predasjonstrykk på røyebestanden og holder tettheten av røye på et relativt lavt nivå».
Det er nærliggende å tro at dette fortsatt er tilfellet, stor ørret er viktig for å regulere bestanden
av røye. Selv om det i denne undersøkelsen ikke ble funnet noen mindre røye i magen på de
større ørretene, så vil en tro at disse ørretene beiter på mindre fisk, og da spesielt røye. Det er
lite sannsynlig at ørreten kan oppnå denne størrelsen ved å kun beite på krepsdyr og bunndyr i
et slikt næringsfattig vann.
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Når en sammenligner k-faktoren med undersøkelsen fra 2003 kan en se en endring. Det er
også viktig å ha i bakhodet at den forrige undersøkelsen ble gjort i juni, og denne i slutten av
august. Derfor er det å forvente at k-faktoren er høyere relativt sett i denne undersøkelsen.
Hos ørreten var k-faktoren gjennomsnittlig 0.96 i denne undersøkelsen og 0,92 i 2003, denne
lille forskjellen ligger nok i sesongvariasjonen hos fisken. K-faktoren var synkende ved økt
lengde (figur 7), dette er en motsatt tendens enn i 2003. K-faktoren er god hos de minste
fiskene, hos de større fiskene er den dårlig. Dette kan tyde på at næringstilgangen for større
fisk ikke er tilstrekkelig.

For røye var k-faktoren 0,8 i denne undersøkelsen og 0,75 i 2003. Denne forskjellen ligger
nok også i sesongvariasjonen. Generelt er den lav til røye å være. Spesielt de minste fiskene
har lav k-faktor og den stiger med økende størrelse. Dette samsvarer med undersøkelsen fra
2003.

Ørreten ser ut til å bruke alle de tilgjengelige habitatene i vannet, men flest ørreter ble fanget
mellom 0-5 meter (figur 4). Men ser en på antallet fisk per garn på de ulike dyp
(gjennomsnitt), var dette på dyp større enn 10 meter. Det er ikke uvanlig at ørret går på dypere
vann på sommer og sensommer når temperaturen i vannet er høy.

Røya ser også ut til å bruke alle de tilgjengelige habitatene i vannet, men tendensen var at de
største røyene ble tatt ved dybder på 5 meter og dypere, det er også ved dette dypet at det ble
fanget flest fisk, og flest fisk per garn (figur 4). Dette kan også ha noe med årstiden å gjøre, da
røya ønsker å stå i litt kaldere vannmasser, og at den stort sett beiter pelagisk. Flytegarnene
fisket langt dårligere ved denne undersøkelsen enn den som ble foretatt i 2003. Dette kan det
være flere forklaringer på, røya kan ha endret seg noe i bruken av habitat. Men mest
sannsynlig kommer dette av når prøvefisket er gjennomført. I 2003 ble den gjennomført i juni,
og denne undersøkelsen ble gjennomført i slutten av august. Vanntemperatur har stor
betydning for hvor fisken oppholder seg. I tillegg hadde det ene flytegarnet en slik plassering
(var ikke helt rettet ut) at den ble vurdert til å fiske dårlig, som også viste seg i fangsten, Der
ble det fanget null fisk.

Undersøkelsen i 2003 var mer omfattende enn denne når det kommer til undersøking av
mageinnhold, kjøttfarget og eventuelle parasitter. Det ble likevel undersøkt noen fisker (ørret
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N=10, Røye N=10), dette blir ikke helt statistisk korrekt, men det gir likevel en liten pekepinn
på tilstand. Den viser at de fleste ørretene er lys rosa (66%), og fordelingen mellom hvite
(22%) og røde (22%) var likt. I 2003 var de fleste hvite i kjøttet (56 %), og 37% var lys rosa
og 7% var røde. Det er ikke mulig å konkludere noe ut ifra dette, med tanke på det statistiske
grunnlaget i denne undersøkelsen. Men tendensen er at det fortsatt er en liten andel av fisken
som er rød, som tyder på det er lite krepsdyr i vannet.

Hos røye var 60% lys rosa i kjøttet, og 40% var hvite. I 2003 ble det også skilte mellom de
ulike størrelsene hos røye, «Flesteparten av røya mindre enn 20 cm (88 %) hadde hvit
kjøttfarge, mens bare 29% av røyene mellom 20 og 30 cm var hvite i kjøttet. Resten av røyene
mellom 20 og 30 cm hadde lyserød eller rød kjøttfarge. De få røyene i materialet som var over
30 cm lengde hadde alle lyserød eller rød kjøttfarge. Det er et vanlig bilde i de fleste røyevatn
at det er få fisk under 20 cm lengde som er røde i kjøttet. Ungfisk av røye lever ofte langs
bunnen, mens den etter hvert går mer opp i vannmassene og beiter på planktonkrepsdyr»
(Berger & Sandodden, 2003). Av de 10 røyene som ble undersøkt her er det ingen ting som
tyder på klare endringer i kjøttfarge fra 2003.

Det ble funnet parasitter, sannsynligvis fiskandmark på 50% av ørreten og på 40% av røya. I
2003 var tallene henholdsvis 49- og 50%. Det er også her ikke mulig å fastslå helt resultatet
da det statistiske grunnlaget ikke er godt nok i denne undersøkelsen. Men det tyder på at
andelen parasittinfiserte fisk ikke har endret seg vesentlig siden 2003.
Gyteforhold ble ikke vurdert i denne undesøkelsen. Men i en tidligere undersøkelse ble det
skrevet. «En sannsynlig årsak til lavt antall ørret, men høyt utbytte i vekt kan skyldes
begrensede gytemuligheter. Ifølge (Anon 1999) forgår det mest gyting i elva ”Sildret” mellom
Vestre- og Østre Sonvatn selv om den er relativt stilleflytende og stedvis lite egnet. I tillegg
regnes Midkilbekken som gytebekk. Nedre del av Kilnesbekken har også gytemuligheter for
ørret. Tettheten av ungfisk har vært lav. Kombinert med at arealet som er egnet for gyting
totalt sett er lite i forhold til størrelsen på innsjøen tyder dette på at vi har en ørretbestand som
er rekrutteringsbegrenset. Det er sannsynlig at denne begrensingen har blitt forsterket ved
fløtningsreguleringen med demning på utløpet som gjør at utløpselva ikke lenger er
tilgjengelig som gyteområde for fisk fra innsjøen. Utløpselva fungerte opprinnelig som
gyteelv (Anon 1999, Leif Gylland pers. medd)», (Berger & Sandodden, 2003).

17

18

Konklusjoner og anbefalinger
•

Fra undersøkelsene til Rikstad (1998) vet vi at Vestre Sonvatn er svært næringsfattig,
med relativt lav pH (< 6,0), lave kalsiumkonsentrasjoner og lav bufferkapasitet. Lav
ledningsevne (15,6 S/cm) indikerte lavt næringssaltinnhold som virker begrensende
på primærproduksjonen

•

Mageprøver viser likevel at det er livsgrunnlag for enkelte viktige byttedyr som
damsnegl, ertemuslinger, vårfluer og døgnfluer. Det ble ikke funnet noe marflo, men
de kan finnes og være fåtallig på grunn av nedbeiting.

•

For å unngå for stort uttak av stor ørret, som regulerer røyebestanden ved å spise
smårøye, bør en prioritere høsting ved sportsfiskeredskaper som stang og oter framfor
garnfiske.

•

Røya har vist seg og blitt større siden tidligere undersøkelser. Dette kan gi ett attraktivt
fiske, spesielt kan dette gi gode isfiskemuligheter.

•

Tettheten av røyebestanden er predatorstyrt og ikke rekruteringsbetinget.

•

Røya bør beskattes relativt hardt om det ønskes å opprettholde godt sportsfisketilbud.

•

Større ørret bærer tydelig preg av å være slanke og ha ett stort hode («jagere»).
Tidligere undersøkelser viser at disse i stor grad beiter på små røye (i tillegg til andre
næringsdyr). Disse er derfor viktige for å holde bestanden av røye nede.

•

Dersom det er ønskelig å holde røyebestanden nede, og om den eventuelt skulle ta seg
opp kan røya beskattes med bunngarn på dyp fra 10 - 20 m (og eventuelt dypere), dette
for å unngå områder hvor ørreten i hovedsak befinner seg. Det kan også brukes
flytegarn ute i innsjøen (fra 0 - 6 m) med småmaska garn med maskevidde fra 16 mm 22 mm (38 - 29 omfar). Men ut ifra denne undersøkelsen var det kun ørret som ble
fanget på flytegarnene. Derfor kan det tyde på at sent i sesongen vil det ikke være
særlig gunstig å sette flytegarn. Garnfisket bør gjøres i kontrollerte former, men bør
helst unngås.

•

Vi anbefaler at det tilrettelegges et enkelt rapporteringssystem for fisket for å få
oversikt over uttaket. Dette bør organiseres av Fjellstyret i samarbeid med hytteeierne
som er de viktigste brukerne i området. På denne måten kan en få et bedre grunnlag
for videre forvaltning av Vestre Sonvatn.
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•

Det er få gode gytebekker rundt Vestre Sonvatn, ørretbestanden er antallmessig
begrenset av tilgjengelige gyteområder, dvs ”Rekrutteringsbegrenset ørretbestand”
(Berger & Sandodden, 2003).
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