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RESULTAT AV FISKERIBIOLOGISKE UNDERSØKELSER I ØYANGEN, HURDAL
OG GRAN KOMMUNER, AKERSHUS OG OPPLAND FYLKER, SEPTEMBER 1986.

Forord/innledning,
øyangen ligger i et område som er utsatt for forsurning og
det er i de siste årene registrert en nedgang i fiskebestanden, sies det.
I 1986 søkte Mathiesen - Eidsvold Værk om midler til kalking
av vassdraget.
Søknaden ble avslått, men i stedet ble det
tatt et initiativ til en registrering av fiskeforholdene i
vassdraget.
øyangen har ikke blitt undersøkt tidligere av
fiskeribiolger.
vårt prøvefiske ble utført i september 1986.
Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen
deltok Arne Vethe og Jørn Enerud.
Som kjentmann deltok Kåre
Høgbakken fra Jeppedalen.
Jørn Enerud har bearbeidet materiale og utarbeidet denne
rapporten i samarbeid med fiskerikonsulent Kato Lunder.
vi vil rette en takk til Mathiesen-Eidsvold Værk for lån av
hytte og båt.

~~~

fiskeforvalter

Oslo, den 21. mars 1988.
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Yassdragsbeskrivelse ,
øyangen 442 m.o.h. ligger i Hurdal og Gran kommuner i Akershus
og Op~land fylker. Mesteparten av vassdragets nedslagsfelt på
56 2 km ligger i Oppland fylke.
øyangen har et areal på 3,8
km og er ca. 6 km langt og 1,7 km på det bredeste partiet.
Vannet er regulert 3,7 meter og ved utløpselva Hegga er det
anlagt en dam. øyangen har flere mindre tilløpsbekker hvorav
Lomtjernselva og Langeelva er de største. Vannet kan karakteriseres som middels grunt med maksimaldyp opp mot 25-30
meter. Bilag l viser et oversiktskart over vassdraget.

Vannkvalitet,
I tabellen nedenfor er resultat av vannprøvene vist.

Lokalitet
Innløp
Midt på
utløp

Alkalitet
mmol/l

Dato

pH

18.09.86

5,5
5,5
5,4

"
"

0,08
0,07
0,06

CaCo
mg/l

Farge
mgpt/l

4,8
3,5
3,2

8,1
8,1
8,1

Ledn.evne
ms/m
1,7
1,7
1,5

pH-verdiene (surhetsgraden) i øyangen er noe lave. vi må
dessuten regne med at pH-verdien kan være lavere på
våren/forsommeren enn tilfellet var i september.
De andre
parametre er også relativt lave noe som betyr liten evne til å
motstå forsuring.

Resultat av prøvefiske,
øyangen ble prøvefisket en natt i september 1986. Det ble
benyttet to standard bunngarnserier i monofilament. Garna ble
satt ut enkeltvis fra land. Været var lettskyet, pent med
svak vind.
I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over
resultatet.

Dato

Antall
garnnetter

17.-18.
september
1986.

16

Totalt

16

Fiskearter
ørret
Røye
Abbor

Antall
fisk

Total
vekt (g)

Gj.sn.
vekt (g)

22
2
26

3205
160
2015

146
80
78

50

5380

108

Det ble fanget totalt 50 fisk med en vekt på 5380 gram. Vekt
pr. garnserie var 2390 gram. Utbytte kan karakteriseres som
noe lavt for et skogsvann med flere fiskearter. Abbor
dominerte i fangsten med 52%. ørret utgjorde 44% og røye 4%.
Garn med maskevidder 21 mm fanget flest fisk med 5.5 fisk pr.
garnnatt. Det ble ikke fanget fisk i større maskevidder enn
35 mm.
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Fiskebestanden.
ørret~

ørret var representert i lengdegrupper fra 19,0 - 31,0 cm.
Flest fisk var representert i lengdegruppa 21,0 - 24,0 cm.
Ørretbestanden ser ut til å være ung.
De fleste var tre år og
eldste fisk var fire år. Veksten var god med årlig tilvekst
mellom 4,6 til 8,1 cm de første fire årene.
Det er ingen
stagnasjon ved økende alder eller kjønnsmodning. ørreten i
øyangen er noe mager med en gjennomsnittlig K-verdi på 0,92.
K-verdien varierte fra 0,81 til 1,01. Det var de største
ørretene som hadde best K- verdi.
ørretens kjøttfarge i øyangen var hvit med unntak av de fire
største (rundt 30 cm) som var lyserøde i kjøttet.
De fleste
hannfisk blir kjønnsmodne allerede ved tre - års alderen.
Det
ble funnet 2 gytemodne hunnfisk som begge var fire år.
Næringsforholdene ser ut til å være dominert av insekter som
lever i vann. De fleste ørretmager inneholdt vårfluelarver og
fjærmygglarver.
Fyllingsgraden var liten.
Røye.
De to røyene som ble fanget i øyangen var rundt 20 cm. Alderen
var fire år. Veksten kan betegnes som middels god. Røya hadde
en gjennomsnittlig K- verdi på 0,82 noe som indikerer mager
fisk.
Den ene røya kunne betegnes som lyserød i kjøttet.
Begge fiskene var gjellfisk så vi kan ikke si noe om
kjønnsmodningsalder. Røyemagene inneholdt dyreplankton.
Fyllingsgraden var middels god.
Abbor.
Abbor var representert i lengdegrupper fra 15,0 til 26,0 cm.
Flest fisk var representert i lengdegruppa 18-21 cm. Ved
denne lengde er alderen 4- 5 år.
Eldste abbor som ble
aldersbestemt var 26,0 cm og ni år. Abborens vekst i øyangen
er god fram til det sjette året.
Kjønnsmodning inntreffer
allerede ved 15 - 18 cm lengde.
Dette gjelder både hann - og
hunnfisk.
r de fleste abbormagene fant vi vårfluelarver og
fjærmygglarver. Noen få inneholdt dyreplankton.

Sammendrag og konklusjon.
utifra prøvefiskeresultatene ser det ut til at øyangen har en
middels ørret~og abborbestand. Røyebestanden er tilsynelatende liten. Lokale fiskere vi har vært i kontakt med mener
imidlertid at abbor- og røyebestanden er større enn hva
prøvefisket viste. Abboren vandrer lite når vanntemperaturen
er lav og er derfor mer tilgjengelig om våren-sommeren enn om
høsten. Røya fanges best i flytegarn, eller man må treffe
gyteplassene. vi tror derfor at et prøvefiske til andre tider
på året som regel kunne gitt større innslag av f.eks. abbor og
røye.

r følge de opplysninger vi har fått har ørretbestanden i
øyangen gått tilbake i de siste 10 - 15 årene.
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Bilag 1.
Oversiktskart over 0yangen
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