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Sammendrag 

I DN-rapport 2008-1 «Handlingsplan for stor salamander» slås det fast at det er viktig 

å bevare forekomster av storsalamander. Forekomst av fisk er en trussel for 

bestanden, og bør vurderes fjernet. Ørvikdammen er en gammel isdam som var 

registrert med en bestand av storsalamander i 1994. Ved senere undersøkelser har 

det ikke lykkes å påvise storsalamander, siste undersøkelse ble gjennomført i juli 

2013. Derimot registrerer man en stor forekomst av karpe som er ulovlig satt ut, det 

er også konstatert at karpen reproduserer. 

Fylkesmannen i Telemark søker våren 2013 om midler til å reetablere en 

storsalamander-bestand i Ørvikdammen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus som har 

ansvar for handligsplan for storsalamander, bevilger 50 000 kr for å restaurere to 

tidligere storsalamanderlokaliteter i Porsgrunn kommune. 

Porsgrunn kommune ved miljørådgiver blir anmodet av Fylkesmannen i Telemark om 

å gjennomføre prosjektet. Tømming av dammen startet opp den 23. juli med bistand 

fra Porsgrunn brann- og feiervesen. To heverter med en indre diameter på 41 mm ble 

startet opp ved hjelp av vann med høyt trykk fra en brannslange. Dagen etter ble det 

igangsatt to nye heverter med større indre diameter (51 mm). De påfølgende dager 

blir all stor karpe hovet opp ved hjelp av hov festet på en teleskopstang på 3 m. Øvrig 

karpeyngel blir samlet inn etter hvert som de flyter opp, døde av oksygenmangel. 

Den 28. juli blir de siste karpene samlet opp, det blir ikke observert levende karpe. 

Totalt ble det tatt opp 54.6 kg større karpe og ca. 130 liter yngel av ulik størrelse.  

Den 29. juli blir bunnluken åpnet og tilsiget til dammen renner nå ut i havet. Den 31. 

august står bunnluken fremdeles oppe. 

To ål ble fanget og sluppet ut i tilstøtende bekk, 3 ål døde i mudderbanken utenfor 

vår rekkevidde. Et sivhønepar med en unge dukket opp på andre dagen i 

tømmingen.  Dette var en situasjon som vi ikke var forberedt på, men familien ble 

observert av en erfaren ornitolog i de kommende dagene. Hans konklusjon var at det 

ikke var noen fare med sivhønefamilien, de ville greie seg. Familiens største problem 

var nok minken som vi observerte hadde et angrep på familien. Dette angrepet endte 

uten resultat for minken, men det faktum at sivhøneparet bare hadde en unge tyder 

vel på at minken har vært her tidligere.  
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Tømmingen av dammen og innfangning av karpe ble dokumentert med profesjonelt 

TV-kamera av naturfotograf Jan Erik Tangen.  

Miljørådgiver i Porsgrunn kommune Kjell-Henrik Semb ledet prosjektet, med bistand 

fra Bjørn Håkon Elgen Semb og Einar Stavnes. Varabrannsjef Stian Hovinbøle fra 

Porsgrunn brann- og feiervesen deltok med pumpe og brannslanger. Grunneier 

Aasold Eklund deltok under deler av prosjektet. 

 

Porsgrunn 01.09.2013 

Kjell-Henrik Semb 

miljørådgiver 

Porsgrunn kommune 

 

 

 

 

Funn av maiskorn-bokser nær et vann tyder på at fisk har blitt matet for å samle seg 

på et sted der man ønsker å fiske. 
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Det fantes både speilkarpe og gresskarpe i dammen. 

 

Dammens største karpe var 63 cm lang og veide 3320 gr. 

 

Dammens minste karpe var 14 mm lang. 
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Metode 

Det ble først vurdert å tappe dammen tom. Dammens utstrekning er 60X30 m og 

med det antatt middeldyp på 2 meter ble vannmengden estimert til 3600 m3. 

Tilgjengelig tilhengerpumpe hadde en kapasitet på 1000 l/s, dvs at det ville ta 60 

timer å tømme dammen. Satte man på 3 pumper på ville det ta 20 timer. Drift av 

pumpene krever bemanning mens de er i drift. Leie av pumper, slanger og 

bemanning ble estimert til 57 000 kr. Dette var midler vi ikke hadde og andre 

løsninger ble vurdert. Vi havnet på å prøve med en hevertløsning da terrenget var 

slik utformet at vi hadde tilstrekkelig fall nedstrøms dammen. Bekken nedstrøms 

dammen ledet rett ut i fjorden, så det var ingen fare for spredning av karpe om yngel 

skulle følge med, da karpe er en ferskvannsfisk og følgelig ikke overlever i saltvann.   

Drikkevannsslanger ble anskaffet fra kommunalteknikk i dimensjoner på 41 og 51 

mm i indre diameter. Disse slangene ble lagt ut og startet ved hjelp av brannpumpe 

og brannslange. 

 

 

Bærbar brannpumpe ble benyttet til å starte hevertene. 
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Drikkevannsrør med indre diameter på 41 og 51 mm ble benyttet som heverter. 

 

Her blir heverten startet ved hjelp av brannslange. 

 

 

Heverten er startet!     Her ser man alle fire hevertene og overløpet til dammen. 
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Tillatelse til bruk av elektrisk fiskeapparat ble gitt fra Fylkesmannen. Det ble gjort 
forsøk på fangst med apparatet, men uten resultat. Sikten i vannet var tilnærmet 0, 
og det ble ikke observert fisk som fløt opp. Det kan hende at fisken sank til bunnen, 
men det var ikke mulig å se og fange den inn.  Fangst av karpe ble derfor gjort med 
hov festet på en 3 m lang teleskopstang.  

 

Sikter man godt så treffer man en karpe! 

 

Så stor var karpa som havnet i bøtta! 
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All fisk av en viss størrelse ble lengdemålt på et målebrett, og veid på en digital vekt. 
Fisk under anslagsvis 25 cm ble ikke individuelt målt eller veid, til det var mengden 
for stor. Her ble mengde oppgitt i antall liter. 

Den største karpa på målebrettet. 
 

Resultat 

Det pågår en kartlegging av amfibier i Porsgrunn kommune. Ørvikdammen ble 
undersøkt av Leif Åge Strand den 7. juli. Det ble påvist en larve av liten salamander, 
men det ble ikke påvist andre amfibier. I forbindelse med undersøkelsen blir det gjort 
målinger av ledningsevne og pH. Verdiene var henholdsvis 445 k25 og 7.7 pH. 

Det ble observert 5 stk. ål, det lykkes å fange inn to av disse som ble satt ut i 
tilstøtende bekk.  

 

Dammen inneholdt store mengder karpe (gresskarpe og speilkarpe). Totalt 33 karper 
større en 28 cm og 380 gr. ble fanget inn. Dette ga en totalvekt på 54 590 gr. 
De mindre karpene ble ikke målt eller veid. Totalmengden ble anslått til ca. 130 liter, 
fordelt på lengder fra 1,4 cm til 25 cm. 
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Karpeyngel av ulik størrelse.         

 

 
Dagens fangst av småkarpe.           Dette var en skikkelig “møkkajobb” ! 
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Det ble lett etter ulike aldersklasser og det var mulig å 
identifisere det som trolig er 11 ulike årganger. 

 

 

 

Antall cm: 

 

63 

 

55 

46 

36 

30 

19 

 

11 

6.5 

2.5 

1.4 
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Noen av de større karpene. 

Nr Gram cm Nr Gram cm

1 380 28 18 1740 49

2 410 30 19 1790 48

3 620 33 20 1790 50

4 670 35 21 1800 50

5 730 38 22 1860 50

6 840 37 23 1940 53

7 870 38 24 1950 49

8 900 39 25 2030 52

9 1030 39 26 2220 54

10 1120 40 27 2230 53

11 1180 44 28 2360 55

12 1290 44 29 2510 56

13 1460 45 30 2750 59

14 1600 47 31 3010 57

15 1610 48 32 3210 52

16 1660 50 33 3320 63

17 1710 48 totalsum 54590

Lengde og vekt på de 33 største karpene
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Antall fisk fordelt på lengdeintervall på 5 cm. 

 

 

 
Antall fisk fordelt på vektintervaller på 250 gr.  
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Det har lenge vært en mistanke om at dammen har fungert som en «oppdrettsdam» 
for karpe. Denne mistanken ble ytterligere styrket da man fant en ruse for 
levendefangst på bunnen av dammen. Det var bunnet et tau til rusen som ikke var 
festet i land, en antar derfor at rusen har gått tapt for fiskeren. I rusen ble det funnet 
et kranie fra en mink, det har da trolig vært fisk i rusa som minken har jaktet på og så 
har den blitt fanget og druknet i rusa. 

 

Fiskeruse for levende fangst, funnet på bunnen av dammen. 
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Konklusjon 

Å tømme en dam ved hjelp av pumpeutstyr er en ressurskrevende og kostbar 
metode. Har man fall fra dammen til nærliggende terreng er hevert en metode som 
fungerer meget bra. En forutsetning er at man ikke sprer karpeyngel nedstrøms 
dammen. Utfisking av karpe ved hjelp av elektrisk fiskeapparat fungerte ikke i dette 
tilfelle. Når man benytter hevert vil det bli noe restvann igjen som må fjernes på en 
annen måte. Har man ikke bunnluke i dammen bør man være forberedt på å tømme 
resterende vann med lensepumpe. 

 

Naturfotograf Jan Erik Tangen i aksjon. 

 

Det ble etablert vakthold den siste natten før dammen var helt tømt for vann. Erfaring 
fra tømming av en annen dam i distriktet, der karpe ble hentet «i nattens mulm og 
mørke» av bil og tilhenger gjorde at vi tok våre foranstaltninger.  
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På slutten «kokte» det av karpe! 

 

Død karpeyngel. 

 

  Dammen er nedtappet, før en åpner bunnluka. 


