
Den fiskerike Oselva har lenge greidd
seg bra mot ytre påverknader, som
forsuring og ureining. Særleg namn-

gjeten har elva vore mellom lakse- og sjø-

aurefiskarar, ettersom ho i mange år mest
hadde tradisjon for å by på årets første lakse-
fangst, ein fangst som frå gammalt av skulle
tilkoma biskopen.

Den tidlege oppgangen av laks har saman-
heng med at det meste av nedbørsfeltet til
elva ligg i låglandet, middelhøgda er berre
200 moh.Det hjelper òg at dei mange vatna
i vassdraget verkar som varmemagasin. Elva
frys derfor sjeldan til, og vatnet når tidleg
ein høg nok temperatur til at elva freistar
laksen. Fiskesesongen vart lenge opna så
tidleg som 1. april, men i dag blir ikkje
fisket etter laks og sjøaure opna før 1. juni.
Grunnen er at villfisken har svikta også i
dette vassdraget i dei seinare åra. Årsaka
er truleg lakselus og rømd oppdrettslaks
(T202). Det er uvisst om dei opphavlege
elvestammene lèt seg berga for framtida.

Sjølv om laksesesongen er kraftig nedkorta,
er Osvassdraget enno freistande for sports-
fiskarar.No er det ferskvassaure og røye ein
helst fiskar, og auren kan ha fin storleik.
Gjennom store delar av hausten er det ofte
båtar å sjå på Hetleflotvatnet. Det er då
særleg røye dei fiskar etter, på ein av dei
beste gyteplassane for denne fisken i vass-
draget. Dei seinare åra er det påvist gjedde
i Oselva. Det har skapt uro mellom mange
sportsfiskarar. Ingen veit når gjedda kom hit,
og kven som stod bak utsetjinga. I Oselva
er det òg regnbogeaure. Som den einaste
staden i Noreg vandrar han naturleg til og
frå sjøen, ei anadrom stamme, som det
heiter på fagspråket.

Vassføringa i Oselva reagerer raskt på ned-
bør.Særleg tydeleg er dette i vinter- og haust-
månadene då vassføringa går i vêret når ned-
børen kjem, og fell raskt ned igjen når ned-
børen sluttar. Om sommaren skal det oftast
meir nedbør til før vassføringa reagerer.
Forseinkinga kjem av at jord og lausmassar
som har vorte tørre på grunn av fordamping
i sommarvarmen, først vil fyllast med vatn.

Osvassdraget har vore varig verna sidan
1973. Dette er i første rekkje eit vern mot
kraftutbygging. Nye retningslinjer føreset
at nærområda til freda vatn og elvar òg skal
skånast for tekniske inngrep. Dei øvste
delane av vassdraget er enno relativt lite
påverka. Men frå Røykenes til Søfteland går
riksvegen kloss i elva, og det er bygd tett
med hus mange stader nedst i vassdraget.
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Oselva
NAMNGJETEN FISKEELV

OSELVA er det største vassdraget på Bergenshalvøya, med kjelder i Gullfjellet 
og Sveningen. På den 26 kilometer lange strekninga frå Samdalsvatnet til øyra
og osen i Fusafjorden er det ein høgdeskilnad på berre 60 meter. 
Eit slikt låglandsvassdrag er sjeldsynt på Vestlandet. I Oselva er det laks 
på heile denne strekninga.

Stim av laks
som ventar på å

gå opp i elva –
frå brua 
i Osøyro 

2. mai 2002.
Tre dagar før

hadde fleire
titals tusen laks

rømt frå eit 
oppdrettsanlegg

i Fusa.
(Ingvar Grastveit)
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ELVEMUSLING

Store delar av Oselva renn over gammal sjøbotn.Ved Tøsdal finst det fossile saltvasskjel
som vitnar om dette.Kanskje finst det levande skjel i elva den dag i dag.Oselva har nemleg
vore vår mest kjende levestad for den sjeldne elvemuslingen (T217).Etter rett skulle den
eldste nolevande osingen vera ein elvemusling. Muslingen kan nemleg bli over 200 år
gammal. Men det spørst – elva er meir ureina i dag enn i tidlegare tider, og dette skjelet
er svært vart for ureining og tilslamming av elvebotnen. Skulle du finna eit eksemplar,
så la det liggja. Arten er truga og har vore totalfreda sidan 1993. (Akvarell: Stein Mortensen)
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Vassdrag og våtmark T199


