
Rapport fra el-fiske i Ørebekk (Revebukta) i Sarpsborg kommune 

den 27.11.2013 
 

Innledning: 

Ørebekk ble el-fisket første gang av undertegnede den 27.2.1998, uten at det ble påvist fisk. 

Det ble imidlertid konkludert med at bekken hadde et potensial som sjøørretbekk, og at den 

burde undersøkes nærmere ved en senere anledning og på et gunstigere tidspunkt på året. 

I november 2013 fikk Fylkesmannen tips fra sportsfisker Endre Stensrud fra Halden om at 

han hadde observert både gytefisk og ungfisk i bekken. 

For å få undersøkt dette nærmere foretok undertegnede et nytt el-fiske i bekken den 

27.11.2013. 

 

Områdebeskrivelse: 

Ørebekk renner sørover og munner ut innerst i Revebukta i Torsekilen. Bekken deler seg i to 

ca. 250 meter fra munningen. Fra bekkedelet går en gren videre nordover og en annen gren 

sør-østover. Den totale lengden som sjøørret kan vandre er på ca. 750 meter. I det nordre 

bekkeløpet er bekken lukket ved veien. I det østre bekkeløpet, ved innkjøringa til 

campingplassen, er det lagt ned et rør som fungerer som et vandringshinder for fisk. Det er 

tett og fin kantvegetasjon langs mesteparten av bekken med unntak av noen områder på 

østsiden av hovedbekken ved Revebukta camping. Her er en del av kantvegetasjonen fjernet 

for ikke å skygge for campingvogner som står oppstilt der om sommeren. Det var mye skrot 

og en del kvistavfall ute i bekkeleiet, og det er behov for opprydding.  

Ca. 175 meter fra utløpet er det et lite fall, men ikke større enn at eventuelle sjøørret vil kunne 

vandre opp på gunstig vannføring. Bekkebunnen bestod for det meste av sand, grus og noe 

stein, men også en del dype kulper med silt og sand. Det er gode gyte- og oppvekstarealer på 

stort sett hele den sjøørretførende delen av bekkesystemet. 

 

 
Fig. 1. Kart over Ørebekk (Revebukta), med stasjoner for el-fiske inntegnet. Sjøørretførende 

del er tegnet med blå strek. Vandringsstopp er markert med tykk svart strek. 

St. 1. 

St. 2. 

St. 3. 

St. 4. 



Materiale og metoder: 

Til el-fisket ble det brukt et apparat av typen FA-2. Apparatet var innstilt på høy spenning og 

høy frekvens. Det ble el-fisket på fire stasjoner gående motstrøms (fig.1). I tillegg ble det el-

fisket i nedre del av det nordre løpet, og på flere steder i det østre løpet opp til røret under 

veien til campingplassen. All fisk som ble fanget ble oppbevart i en plastbøtte med vann og 

målt til nærmeste hele cm før de ble sluppet ut i bekken igjen. 

 

Resultater: 

Det ble til sammen fanget 32 ørreter under el-fisket. Fiskene fordelte seg på de ulike 

stasjonene som vist i tabell 1-5. 

 

Tabell 1. Fisk fanget på stasjon 1 (ca.15 m
2
). 

Antall 1 2 1 1 2 

Lengde i cm 9 10 11 12 13 

 

Tabell 2. Fisk fanget på stasjon 2 (ca.10 m
2
). 

Antall 1 1 1 

Lengde i cm 8 14 25 

 

Tabell 3. Fisk fanget på stasjon 3 (ca. 5 m
2
). 

Antall 1 4 1 1 1 1 2 1 1 

Lengde i cm 12 13 14 16 17 18 27 30 38 

 

Tabell 4. Fisk fanget på stasjon 4 (ca.10 m
2
). 

Antall 1 2 

Lengde i cm 13 15 

 

Tabell 5. Fisk fanget i nordre og østre bekkeløp.. 

Antall 1 2 2 1 

Lengde i cm 10 12 13 16 

 

Tettheten av ungfisk på de fire stasjonene beregnes til ca. 50 fisk pr. 100 m
2
. Dette kan 

betraktes som middels gode tettheter av ørret sammenlignet med andre kystbekker i Østfold. 

 

 
                      Fig. 2. Bekkeutløpet i Revebukta, med campingplassen til høyre i bakgrunnen. 



 

       
Fig. 3. El-fiske stasjon 1.                                                      Fig. 4. Ungfisk (10 cm) fanget på st. 1 

 

 

       
Fig. 5. El-fiske stasjon. 2.                                                    Fig.6. Ungfisk og gytefisk fanget på st. 2. 

 

 

       
Fig. 7. El-fiske stasjon  3.                                                     Fig. 8. Fisk fanget på st. 3. 

 



 
Fig. 9. Ungfisk og gytefisk fanget på st. 3. 

 

 
Fig. 10. Gyteområde i nærheten av stasjon 4. 



 
Fig. 11. Bekkedelet i Ørebekk, ca. 250 meter fra munningen. 

 

 

 
Fig. 12. Røret under veien til campingen fungerer som et vandringshinder for fisk. 



     
Fig. 13 og 14. Ved campingen var det på et område henslengt mye søppel/rester fra en ”platting” for 

campingvogn som var i ferd med å rase ut i bekken.  

 

Diskusjon: 

Undersøkelsen viste at Ørebekk i Revebukta har en egen bestand av sjøørret. I 1998 ble det 

ikke påvist fisk i bekken, så i løpet av de 10-15 siste årene har det skjedd en positiv utvikling. 

Det ble funnet flere årsklasser av ørret, så det er ingen tvil om at bekken har en egen bestand. 

Noe av gytefisken var fremdeles på plass i bekken til tross for at gytetiden stort sett var over. 

Mesteparten av fisken befant seg på de nederste ca. 250 meter av bekkesystemet, nedenfor 

bekkedelet. Det ble kun funnet en ungfisk i det nordre løpet og fem ungfisker i det østre løpet 

nederst mot bekkedelet. Grunnen til at det ble funnet så få fisk i det nordre løpet er 

sannsynligvis vannføringen. Muligens tørker dette løpet ut sommerstid. Det østre løpet har 

bedre vannføring, og det var overraskende at det ikke ble funnet mer ungfisk her. Det var til 

dels gode gyte- og oppvekstområder for ørret på hele denne strekningen opp til røret under 

veien til campingen. Det ble også observert tegn på gyting (gytegroper) her, men av en eller 

annen grunn ble det ikke påvist ungfisk. Kanskje er vannkvaliteten dårligere her enn i 

hovedbekken. Som nevnt i rapporten fra 1998, og som gjentas i denne rapporten, trenger 

Ørebekk i Revebukta en skikkelig opprydning. Det er mye skrot fra campingen som har 

havnet i bekken gjennom årenes løp og som bør ryddes bort. Sarpsborg kommune er oppført 

som grunneier, og har således et ansvar for å få dette gjort. Det er tidligere påvist seks 

kystbekker med sjøørret i Sarpsborg kommune, så dette blir den syvende. Det er viktig at 

kommunen også i dette bekkesystemet har fokus på fiskeinteressene og fiskens leveområder i 

sin oversiktplanlegging etter plan- og bygningsloven, slik det er beskrevet i lov om laksefisk 

og innlandsfik mv. av 15. mai 1992, § 7. Ørebekk i Revebukta er en liten men viktig kystbekk 

med sjøørret som trenger stell og tilsyn. Bekken egner seg godt med tanke på igangsetting av 

enkle tiltak som kan øke produksjonen av sjøørret. Mye kan sikkert gjøres på dugnad av lokal 

JFF eller av de som leier plass på campingen, men det er Sarpsborg kommune som i første 

rekke må ta tak i dette og få ryddet opp i forsøplingen. Fylkesmannen viser i den forbindelse 

til forurensningsloven § 37, om pålegg om å rydde opp i avfall og lignende eller betale for 

opprydding. 
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