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Ekstrakt 

 

Menneskeindusert spredning av fisk med bredspektret fødevalg, som karpefisk og gjedde, påvirker nå følsomme 

økosystemer i store deler av Norge. Mens en pest-art som ørekyte (Phoxinus phoxinus) kan leve over et meget 

bredt temperaturområde, og finnes like vanlig i høyfjellet som i karpefiskområder i lavlandet og på kontinentet, 

har andre karpefisk og nordlig gjedde (Esox lucius) vanligvis et trangere temperaturområde, slik som de siste 

spredningsartene i Norge: sørv (Scardinius erythrophthalmus), suter (Tinca tinca) og regnlaue (Leucaspius 

delineatus). Arter som karpe, mort, karuss, gullvederbuk og stingsild kan og også spres med menneskers hjelp. I 

tillegg ble mataukfisk som kanadisk bekkerøye spredd under perioden med forsuring i Norge og regnbueørret er 

satt ut ulike steder i landet gjennom flere tiår. Spredning av ørekyte og de tidligere utsettingene av 

faunafremmede laksefisk blir gitt stor oppmerksomhet i forvaltning og forskning, mens spredning av øvrige 

karpefisk og gjedde til ekstremt sjeldne økosystemer i norsk lavland får utvikle seg relativt fritt i det ”oppvirvlede 

støvet” rundt ørekyte og laksefiskene. 

 

På grunn av landets steile topografi og lange, sammenhengende fjellkjeder mot invasjonssentre, og -regioner, var 

det alltid problematisk for ferskvannsfisk å spre seg over hele Norge, før menneskene ankom. Etter siste istid har 

imidlertid menneskene båret fisk over det meste av landet. I lang tid før og etter de første istidene var de fleste 

lokaliteter over tidligere marine grenser fisketomme i Fennoskandia, og følgelig karakterisert av store arter 

invertebrater og mikrokrepsdyr (Entomostraca). Begrensede deler av det kontinentale, varme Norge utgjør derfor 

et eksepsjonelt restareal etter varme, lavpredasjons-, pelagiske og bentiske samfunn som f.eks. innen noen 

mikrokrepsdyr, mens Vest-Norge, Skottland og Irland, har vesentlig kjøligere innsjøer pga. beliggenheten og den 

sterke innflytelsen fra havet. Over hele det nåværende Holarktis er det sannsynligvis kun varme deler av Norge, 

som isolerte deler av kystområdet spesielt i Agder, hvor disse innsjøtypene fortsatt finnes. Dette oppgår til 

kanskje færre enn noen tusen innsjøer på globalt nivå; og utgjør derfor en unik naturarv for menneskeheten. Den 

norske boreale skogen er en vestlig utløper av den eurasiatiske taigaen. Vannene i slike økosystemer har som 

regel høyt innslag av organisk materiale, ofte beliggende i en finskala mosaikk formet av variert topografi med 

hyppige innslag av myrer og vann. Naturlig sure vann var og er ofte et problem for fisk, spesielt ved liten 

vanngjennomstrømming. Polyhumøse innsjøer kan likevel i slike områder ha karakteristiske 

lavpredasjonssystemer, men oftere er innsjøene karakterisert av tusenbrødre med abbor eller mort. 

 

Den nylige, antropogene spredningen av karpefisk og gjedde i Sør-Norge til områder med lavt predasjonstrykk 

fra fisk gir negativ innflytelse på biologisk mangfold, tap av nøkkelbiotoper som naturlige eutrofe økosystemer, 

homogenisering av faunaen, virkning på fiskegenetikk og økologisk parasittologi. Biologisk påvirkning innen 

flere trofiske nivåer ses spesielt på predator- og planktivor fisk, dyreplankton, planteplankton og bunndyr. Den 

negative påvirkningen for lokalsamfunnet omfatter den historiske bruk av ferskvannene til sportsfiske, friluftsliv 

og naturopplevelse, samt menneskenes bruk av ferskvannene til drikkevann og industrivirksomhet. 

Naturopplevelsen svekkes ved at arter, som de opprinnelige innsjøene hadde, ikke lenger finnes og at nye arter er 

kommet til som påvirker økosystemene negativt. Motvirkning av spredning av de ovennevnte fiskearter til varme, 

ekstremt sjeldne lavpredasjonssamfunn i Norge er derfor et økologisk og kulturelt anliggende for 

menneskehetens naturarv og et avgjørende initiativ mot en ytterligere homogenisering av holarktisk biogeografi. 

Disse økosystemene er Norges ansvar innen det globale biomangfold feltet, og må nå få den faglige og 

økonomiske oppmerksomhet de fortjener. 
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Abstract 
 
An anthropogenic dispersal of broad-niched fish, such as cyprinids and northern pike, is strongly influencing 

vulnerable ecosystems in Southern Norway. Even if a “pestspecies” in Norway, such as minnow (Phoxinus 

phoxinus) can endure life over a considerable temperature range, and will both inhabit high mountain and 

lowland environments in Norway and on the European continent, other cyprinids and northern pike (Esox lucius) 

are usually characterised by a narrower temperature range, such as the latest invasion species in Norway: rudd 

(Scardinius erythrophthalmus), tench (Tinca tinca), and sunbleak (Leucaspius delineatus). Species such as carp, 

roach, crucian carp, golden orfe and stickeback can as well be dispersed by humans. In addition several species 

were spread as food items such as brook trout during the most acidic period in Norway, and rainbow trout has 

been spread throughout Norway for many decades. Spreading of minnow and the alien of salmonids has been 

offered considerable attention in management and research, whereas dispersal of other cyprinids and northern 

pike to extremely rare freshwater ecosystems in lowland Norway are not being paid comparable attention to.  

 

Due to Norway’s steep topography and long, continuous chain of mountains against dispersal centres and 

 –regions, it was always problematic for freshwater fish to inhabit the entire country before the arrival of human 

beings. After the last glacial period, humans have carried fish over most of Norway. Long before and after the 

first glacial periods most localities above former marine limits were fishless in Fennoscandia, and consequently 

inhabited by large-bodied invertebrates and microcrustaceans (Entomostraca). Minor parts of Norway therefore 

constitute an exceptional residue-region of warm, low predation pelagic and benthic communities of 

microcrustaceans, whereas Western-Norway, Scottland and Ireland possess considerably cooler lakes due to their 

position and influence form the oceans. Over the whole Holarctic, probably only Norway possesses warm-

temperate, low-predation lakes, restricted primarily to Southern Norway close to the Skagerrak coast. They 

amount to probably less than a pair of thousand lakes, and therefore constitute a unique human nature heritage. 

The Norwegian boreal forest forms a western offshoot of the Eurasian taiga. Such aquatic ecosystem structure 

usually possesses high amount of organic material by being placed in a fine-scale mosaic of wetlands and lakes. 

Natural acidic lakes form a challenge to fish, especially in seepage lakes. Polyhumic lakes can nevertheless in 

some regions possess characteristic low predation systems, but far often they are characterised by perch and 

roach in myriads. 

 

The recent anthropogenic dispersal of cyprinids and northern pike to localities with formerly low fish predation 

are negatively influencing biodiversity, resulting in loss of key biotopes such as natural eutrophic sites, 

homogenisation of fauna, influencing fish genetics, and ecological parasitology. Biological influences are easily 

observed on predatory, and plantivorous fish, zooplankton, phytoplankton, and benthic animals. It is also 

influencing the local community in their historical use of the freshwater lakes for sport fishing, outdoor life, and 

appreciation of nature, as well as human use of the lakes for drinking waters and industrial activities. The 

appreciation of nature is suffering because new, alien fishes inhabit and influence these ecosystems negatively. 

The counteracting of dispersal of the abovementioned fishes to temperate, exceptionally rare low predation 

systems is therefore an ecological and cultural concern for human nature heritage, and an important initiative 

towards further homogenisation of Holarctic biogeography. These ecosystems are the responsibility of 

Norwegian authorities within the global biodiversity sphere, and should now be given the scientific, economic 

and environmental attention they deserve.  

 

Keywords: Holarctic, low predation, temperate, nature heritage, biodiversity, Baltic lakes, autecology, 

cyprinids, grazing effect, eutrophication, pike, fish dispersal, fish management, evolution, zooplankton, 

Daphnia 
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FAGLIG FORORD          

Dette studiet rundt menneskeindusert spredning av faunafremmed fisk, som karpefisk og gjedde i Sør-

Norge, har foregått siden 1999 fra AbelSenteret i Gjerstad, da den kraftige påvirkningen spesielt av sørv 

ble observert på planktoniske mikrokrepsdyrsamfunn i områder som tidligere hadde hatt lavere predasjon 

(Nilssen 1999, Nilssen & Wærvågen 2001a). Innsjøene var videre karakterisert av typisk mellomeuropeiske 

arter av dyreplankton, som Bosmina longirostris, små Ceriodaphnia-arter, Thermocyclops oithonoides, og 

ikke minst tallrike rotatorier og protister (Nilssen upubl.data). Som følge av disse overraskende 

observasjonene ble i de nærmeste årene for å motvirke denne spredningen holdt en rekke foredrag, faglige 

seminarer og informasjonsmøter for Miljøvernavdelinger til Fylkesmannen, Direktoratet for 

Naturforvaltning (DN), Økokrim, regioner, kommuner, grunneierlag, jeger- og fiskeforeninger og 

privatpersoner. Det ble videre tatt initiativ for å informere om tilstanden via turistbyråer i rammede områder 

og steder med viktig påvirkningsmulighet som Risør Akvarium, som i alle år etter denne tid har hatt slik 

advarsel i sine informasjonsbrosjyrer. Det ble også skrevet flere rapporter (Nilssen & Wærvågen 2001a) og 

fagartikler om problemet (Nilssen & Wærvågen 2001b, 2002, Nilssen et al. 2002), i tillegg til mange 

oppslag i aviser, opptreden på TV og i radio. Siden denne saken vanligvis opptar norske sportsfiskere, 

jeger- og fiskeforeninger og grunneiere, var det i flere år stor interesse for dette. Den faglige 

oppmerksomheten rundt faunafremmede fiskearter i Norge har ofte dreiet seg om faunafremmede laksefisk 

som regnbueørret og kanadisk bekkerøye. Regnbueørret ble tatt inn til Norden og Norge på slutten av 

1800-tallet (Svärdson 1968, Aas 1971, Hindar et al. 1996), i likhet med kanadisk bekkerøye (Huitfeldt-

Kaas 1924, Grande et al. 1980). Imidlertid ble kanadisk bekkerøye spesielt interessant og attraktiv i Norge 

under den mest forsurede perioden (Grande 1972, Grande et al. 1980, Qvenild 1986), siden denne bedre 

tålte lav pH enn den stedegne brunørreten. Men i det ”oppvirvlede støvet” fra ørekyte og faunafremmede 

laksefisk, har dessverre andre invasjonsarter som sørv, suter, gjedde, 3-pigget stingsild, regnlaue og 

gullvederbuk spredd seg relativt fritt og med store, globalt biogeografisk, og lokale økologiske følger. Vi 

vet i Norge stort sett hvem som sprer disse artene, men det er nesten umulig å ta de miljøkriminelle ”på 

fersken” i dette langstrakte, gjemsels- og innsjørike landet. Derfor er vitenskapsteori rundt spredningsdelen 

av bioinvasjoner (= meget omfangsrik) ikke vesentlig i Norge, og vi kan konsentrere arbeidet rundt 

forebyggende arbeid, hovedsaklig informasjon til de riktige og utvalgte målgruppene. Dette gjeldende 

arbeidet har blitt vesentlig forsinket fordi vi ikke kunne svare på et enkelt spørsmål, ”hvorfor skal man ikke 

øke arealet til eller sette ut disse artene i Norge”? Bortsett fra de vanlige vitenskapelige og 

forskningsbyråkratiske flosklene om at ”faunafremmede arter ikke skal settes ut”, ble vi svar skyldige. Det 

var først etter flere års arbeid med biogeografi, spredningsøkologi, genetikk, fylogeni og taksonomi til 

holarktiske mikrokrepsdyr at de ekstreme særegenhetene til norske lavpredatorsystemer ble avklart. Disse 

er rester etter tidligere meget vanlige økosystemer over grensen til passiv invasjon av planktivor fisk. Dette 

utgjør nå kanskje færre enn noen tusen innsjøer på globalt nivå; og er derfor en vesentlig naturarv for 

menneskeheten. Fortsatt spredning av gjedde og disse karpefiskene til varme, lavpredasjonssamfunn i 

Norge er derfor et økologisk anliggende for Norge og menneskeheten. 
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SAMMENDRAG 

 

Refereres slik: 

Nilssen, J.P. 2009. Vedvarende menneskeindusert spredning av bredspektret ferskvannfisk til 

og internt i Norge: et holarktisk, økologisk perspektiv. Müller-Sars Selskapet. Rapport nr. 10 – 

2009. 78 s. ISBN-13: 978-82-8030-003-4.  

 

Nilssen, J.P. 2009. Continuous human dispersal of broad-niched freshwater fish to and inside 

Norway: an Holarctic, ecological perspective. Müller-Sars Society. Report no. 10 – 2009. 78 

pp. ISBN-13: 978-82-8030-003-4.  

 

På grunn av landets steile topografi og lange, sammenhengende fjellkjeder mot invasjonssentre, 

og -regioner, var det alltid problematisk for ferskvannsfisk å spre seg over hele Norge, før 

menneskene ankom etter siste istid og hjalp til med å spre fisk over det meste av landet. I lang 

tid før og etter de første istidene var derfor de fleste lokaliteter over tidligere marine grenser 

fisketomme i Fennoskandia og var følgelig karakterisert av store arter f.eks. av mikrokrepsdyr. 

De begrensede delene av Norge som fortsatt har slike økosystemer er i realiteten refugier etter 

millioner av år med generelt lavpredasjonssamfunn i akvatiske økosystemer, som innsjøer. Etter 

istidene var likeledes lavpredasjonssystemer som rock-pools viktige for kystbasert innvandring 

av krepsdyr. Begrensede deler av det kontinentale, varme Norge utgjør et eksepsjonelt restareal 

etter varme, lavpredasjons pelagiske og bentiske samfunn f.eks. av mikrokrepsdyr 

(Entomostraca). Skottland og Irland, som også er undersøkt i løpet av dette studiet, har 

vesentlig kjøligere innsjøer pga. beliggenheten og den sterke innflytelsen fra havet, som minner 

om det kjølige Vest-Norge. Over hele det nåværende Holarktis er det sannsynligvis kun varme 

deler av Norge som har slike spesielle økosystemer og refugier. Siden fiskepredasjonen i Øst- 

og Sørøst-Norge er meget høy og minner mest om de lavereliggende delene av Fennoskandia, 

Baltiske områder og det kontinentale Europa, er det kun isolerte deler av kystområdet i Agder 

hvor disse innsjøtypene fortsatt finnes i noe antall. Dette utgjør kanskje færre enn noen tusen 

innsjøer på globalt nivå; og er derfor en viktig naturarv for menneskeheten. Men disse varme, 

grunne og ofte høyproduktive innsjøene med store littorale vegetasjonsområder, er dessverre 

også typelokaliteter for karpefisk og gjeddefisk, og slike økosystemer er derfor over hele den 

øvrige delen av kloden ikke overraskende fylt opp med bl.a. disse fiskegruppene. Spredning av 

karpefisk og gjedde har som oftest katastrofale følger for slike innsjøer, men denne spredningen 

skjer nå i høyt tempo i Norge. I Finland og Sverige er det nå kanskje nesten ikke én eneste 

varm, lavpredasjonslokalitet tilbake, utenom boreale, polyhumøse skogstjern med periodevis 

”winter-kill” av lokale fiskearter.  

 

Spredning av karpefisk og gjedde gir negativ innflytelse på biologisk mangfold og videre tap av 

nøkkelbiotoper som naturlige eutrofe økosystemer med lavt predasjonstrykk fra fisk. Her, ofte 

nær kystområdet, vil karpefisk og gjedde lett kunne erstatte ørret og abbor/ørret, med utarming 
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av de lokale og opprinnelige økosystemer. Virkninger på flere trofiske nivåer ses i dette tilfelle 

spesielt på predator- og planktivor fisk, dyreplankton, planteplankton og bunndyr. Den nylige 

menneskeinduserte spredningen av fiskearter som gjedde og karpefisk i Sør-Norge gir 

betydelige negative påvirkninger innenfor en rekke ulike samfunns- og fagområder. Mange av 

disse er ikke innbyrdes forbundet med hverandre, men angår vesentlige økologiske fagområder 

som biologisk mangfold, sårbare nøkkelbiotoper, spredningsøkologi, fiskegenetikk og 

økologisk parasittologi. De samfunnsrelaterte områder omfatter den historiske bruk av 

ferskvannene som sportsfiske, friluftsliv og naturopplevelse, samt menneskenes bruk av 

ferskvannene til drikkevann og industrivirksomhet. Naturopplevelsen svekkes ved at arter, som 

de opprinnelige innsjøene hadde, ikke lenger finnes og at det er kommet nye arter til som 

påvirker økosystemene negativt. 

 

Spredningen av karpefisk har både indirekte og direkte effekter på brukermulighetene av 

innsjøene som drikkevann og til rekreasjon og fiske, gjennom disse effektene: 

 Karpefiskenes økologiske aktiviteter fører til resuspensjon av slam og frigivelse av 

akkumulerte næringssalter i sedimentet; 

 Dette akselererer eutrofieringsprosessen, som gir betydelig algevekst med tidvis 

vannblomst i innsjøene, med høy pH og fosforutlekning av grunne sedimentområder, og 

de egner seg dårligere til drikkevann og industrivann; 

 Den store mengde karpefiskyngel beiter ned dyreplankton som ellers ville kunne 

undertrykke algevekst, og sørge for mer effektive energistrømmer; 

 Karpefisk gir også generelt mer mikroorganismer i vannet (bl.a. virus, bakterier og 

protozoer); 

 Nye fiskearter kan tilføre nye arter parasitter til lokalitetene. 

Den generelle og allmenne misforståelsen er at denne prosessen kun dreier seg om spredning av 

arter. Men spredning og etablering av karpefisk og gjedde gir store økologiske og ikke minst 

biogeografiske påvirkninger og ubotelige skader i de fleste ferskvannsøkosystemer. I tillegg er 

forvaltningsmulighetene og den biologiske kontrollen så godt som fraværende, og grunneiere og 

lokalsamfunnet sitter igjen med et fra rent fiskerisynspunkt stort sett redusert eller ruinert 

vassdrag, bortsett fra for meitefiskere, som imidlertid har hele sørøst Norge og resten av Europa 

og Verden å ta av. 

 

I tillegg er de rike økosystemene som rammes i Sør-Norge ekstremt sjeldne på globalt nivå og 

tilhører således menneskehetens naturarv. Ansvaret for forvaltning og opprettholdelse av disse 

økosystemer ligger i sin helhet hos norske myndigheter. 
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1. INNLEDNING 

 

Karpefisk og gjedde øker sitt utbredelsesområde i Sør-Norge med menneskers hjelp. 

Utbredelsen av lite ettertraktede konsumfisk i Norge som sørv, suter, gjedde og regnlaue har de 

siste tiår fått en iøynefallende kraftig økning i en rekke innsjøer langs kysten av Sør-Norge 

(Hesthagen & Østborg 1999, 2002, Mikkelsen 1999, Nordland 1999, Nilssen & Wærvågen 

2001a, Hesthagen & Sandlund 2007), og mange tidligere attraktive fiskevann har blitt kraftig 

negativt påvirket og områder som tidligere var attraktive fiskeutfartssteder blir berørt. Verdien 

av arealene synker derfor betydelig både i attraksjonsverdi og økonomi for grunneiere, 

reiselivsnæring, kommuner som friluftsområder og de fleste typer sportsfiskere, bortsett fra 

gjedde- og karpefiskere. Denne spredningen går raskt og store deler av de kystnære innsjøene i 

Sør-Norge er nå i faresonen (Nilssen & Wærvågen 2001a).  

 

 

Figur 1-1. Høyproduktive innsjøer nær kysten, med få fiskearter er uhyre sjeldne 

økosystemer, men også potensielt utsatt for bioinvasjoner fra karpefisk og gjedde. 

 

Dette er faunakriminalitet som bevirker tap av biologisk mangfold og tap av sjeldne 

økosystemer i Holarktis (Nilssen & Wærvågen 2002a). Norge har ved siden av de Britiske Øyer 

blant de mest spesielle utbredelsesmønstre av ferskvannsfisk i hele Holarktis. Istid, landhevning 

og Norges spesielle steile topografi er årsaken til dette (Helland 1908, Huitfeldt-Kaas 1918, 

1923). Antallet arter av ferskvannsfisk er derfor meget lavt (Rask et al. 2000) og gir svært 

spesielle og sjeldne økosystemer. Selv om tidligere tiders nordmenn bar attraktive matfisk som 
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ørret, røye, sik og abbor til de fjerneste avkroker, er det først i nyere tid at karpefisk i Norge har 

blitt spredd utover sin naturlige geografiske utbredelse etter istiden.  

 

Mange norske innsjøer, spesielt de kystnære i Sør-Norge (Figur 1-1), som i lange perioder har 

hatt tilgang på guano fra sjøfugl og delvis ligger på skjellsand og marine avleiringer, er det vi 

karakteriserer som ”naturlig eutrofe” og kalsiumrike (Braarud & Aalen 1938, Hauge 1943, 

Nilssen 1974). I tillegg til dette er også de terrestriske nedslagsområdene rike, ofte med 

dominerende løvtreskoger. Men den naturlige utbredelsen av fisk, gjør at disse økosystemene 

ofte bare har ørret i små populasjoner, i tillegg til ål, stingsild, samt abbor noe lengre bort fra 

kysten. Økosystemene har en rekke invertebrate arter fordi fiskepredasjonen er spesielt lav 

(Larsen 1982, Hagenlund 1984, Simonsen 1985). Slike økosystemer med dominans av 

invertebrate arter og predatorer, er viktige systemer for studie av økologi, genetikk, taksonomi 

og biogeografi. Det unike er at 3-pigget stingsild, som vanligvis kan dominere fullstendig 

kystområdene (Nilssen upubl.data), her blir holdt nede av stedegen ørret. Det må imidlertid 

være en hårfin økologisk balanse mellom disse to artene, blir det for lite ørret vil sannsynligvis 

stingsild ta fullstendig over, og den kan beite helt ned en slik lokalitet. Varme, lavpredasjons-

innsjøer er på verdensbasis svært sjeldne, fordi de har blitt fyllt opp med karpefisk og lignende 

grupper i alle andre land. De få som finnes tilbake på kloden er det uhyre viktig å ta vare på. 

Disse er rester etter tidligere meget vanlige økosystemer over grensen til passiv invasjon av 

planktivor fisk de siste millioner tiår før Pleistocene (Schönborn 2003, Richter & Wedmann 

2005, Nilssen upubl.data). Dette utgjør nå kanskje færre enn noen tusen innsjøer på globalt 

nivå; og er derfor en vesentlig naturarv for menneskeheten. Norge har derfor et spesielt ansvar i 

å ta vare på disse ”rødliste-økosystemer”, men den nylige spredning av gjedde og karpefisk 

raserer slike systemer. 

 

Etablering av mellomeuropeisk plankton- og fiskesamfunn i kystnære innsjøer i Sør-Norge. 

Denne saken dreier seg i ytterste instans om hvilke arter vi vil ha i Norge og hvem som skal 

påvirke deres utbredelse (Nilssen & Wærvågen 2001a). Det dreier seg videre om hvem som 

skal bestemme sammensetningen av de nye økosystemene - landets innbyggere eller tilfeldig 

besøkende - turister og sportsfiskere som bringer med seg nye arter gjennom praktisering av en 

fiskemetode som er vanlig i deres hjemland: fisking med levende karpefisk etter ål og gjedde, 

de mest attraktive fiskearter i deres egne geografiske områder. Gjedde settes aktivt ut i 

ferskvannene fordi den er ettertraktet og skattet som sports- og matfisk i Mellom-Europa. Det er 

videre ingen økologiske problemer for gjedde og øvrig europeisk karpefisk å bebo alle typer 

innsjøer i Sør-Norge, som er attraktive for alle typer karpefisk. Det kan sies med stor biologisk 

sikkerhet at kystnære, næringsrike innsjøer i Sør-Norge med kraftig utviklet littoralvegetasjon 
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er noe av den mest attraktive innsjøtypen som finnes for vegetasjonsgytere som gjedde og de 

fleste karpefisk (Figur 1-1). Og prosessen fortsetter - det blir hvert år rapportert om nye innsjøer 

hvor disse uønskede artene blir fanget for første gang (Simonsen & Matzow 2000). I tillegg blir 

fiskeartene stadig oftere observert i øvre deler av vassdrag og i store innsjøer, og har derved 

potensiale til å spre seg til og ødelegge en rekke andre fiske- og bruksvann. På grunn av sitt 

betydelige geografiske omfang, kan tilstanden betraktes som en økologisk utarming, ikke ulik 

virkningene av den sure nedbøren. Situasjonen synes nå ute av kontroll flere steder, og i tillegg 

sitter man på en potensiell ”økologisk bombe” når disse uønskede artene når de fleste vann 

under den tidligere marine grense.  

 

Menneskenes aktive spredning av gjedde og karpefisk har imidlertid en betydelig lengre 

forhistorie enn de siste tiårene hvor artene er blitt kjent i våre nærområder - en periode som i tid 

er helt sammenfallene med utvikling av en ”moderne turismenæring”, som bringer 

mellomeuropeere, spesielt tyskere, til sørnorges ferskvann (se Figur 2-2). Mellomeuropeiske, 

spesielt hollandske og tyske, gruvearbeidere brakte arter som gjedde, suter og karuss til 

ferskvann i nærheten av der de arbeidet, som i det tidligere Nedenes amt, til kommunene 

Arendal, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad. Disse artene var viktige konsumarter fra deres 

egne hjemtrakter. Etter at de først ble innsatt i de ovennevnte kommunene, har de spredd seg til 

et mye større geografisk område, sannsynligvis hovedsakelig med menneskers fortsatte hjelp.   

 

Den sosiobiologiske delen av problemet. 

Spredning av fiskearter som ikke naturlig hører hjemme i bestemte geografiske deler av Norge, 

dreier seg imidlertid ikke bare om at nye arter kommer til syne i nye områder, men berører også 

fundamentale spørsmål i norsk miljøpolitikk. Flere land enn Norge har gjennom tidene vært 

utsatt for disse problemene. Land med sammenlignbar steil topografi som Sveits og Østerrike 

hadde problemet i fokus på 1960-70 tallet – ”hvitfiskproblemet” – som det den gang ble kalt 

(Roth 1969). Senere har man beskrevet hvordan predatorfisk ødelegger fisketomme 

høyfjellssystemer, og i den siste perioden har man erklært ”krig” mot spredning av gjedde i 

deler av Alaska og California (Dunker 2007, ADF & G 2009). Dette fordi deres gjedde, i likhet 

med vår, så sterkt påvirker de opprinnelige andre fiskeartene.  

 

Vi må nå forholde oss aktivt til denne sterke spredningen av disse fiskeartene i Sør-Norge, og 

på lignende måte som for andre uønskede arter bestemme oss for hvorledes vi skal forvalte 

disse ferskvannene. Vi må definere et utbredelsesområde for sørv, suter og gjedde, og videre 

bestemme om vi vil ha regnlaue og gullvederbuk som vanlige arter i Norges fauna. Det er nå vi 

har mulighet til å bestemme det - om noen få år kan det være for sent. Vi skal huske på at de 
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fleste mellomeuropeiske fiskearter med letthet kan bli satt ut og trives i de fleste norske 

områder, bortsett fra på det kaldeste høyfjellet; hvor bare ørekyte trives. 

 

Den største trusselfaktoren ved spredning av faunafremmed fisk nå er sportsfiskere som bruker 

levende karpefisk som agn, eller aktivt setter ut artene. Gjedde kan settes ut av mennesker som 

siden ønsker å høste av denne for mellomeuropeere så viktige fiskeart. Spredning av disse 

faunafremmede artene (bortsett fra ørekyte) har skjedd i det stille. Derfor må denne saken på 

dagsorden, og dette er betimelig å gjøre nå etter som de norske økosystemene som påvirkes 

viser seg å være så ekstremt sjeldne på kloden. Naturlig eutrofe og kalkrike innsjøer, med 

tilhørende vassdrag, som finnes i relativt uberørte områder, er det stor mangel på i Holarktis. Et 

viktig spørsmål blir derfor hvorledes vi skal verne disse sjeldne områdene? Biotopene må i 

tillegg sees i økologisk sammenheng. Det hjelper lite å verne en eller flere fiskearter, hvis de 

fleste andre byttedyrartene er gått tapt ved at karpefiskene har fått utvikle seg fritt i noen tiår. 

Via grunnforskning må det fastslås hvordan fredningsmetodene skal tilpasses disse unike 

biotopene. 

 

 

Figur 1-2: Dette oppslaget like ved ett av de sjeldne kystvannene demonsterer at 

grunneierne er klar over problemet, og at tysk er turistspråket (til venstre). Når den lille 

arten Bosmina longirostris (til høyre) begynner å dominere de frie vannmassene er det for 

sent, da har karpefiskene overtatt og hvis gjedde ikke allerede finnes i vannet, vil den ikke 

være langt unna. 
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2. BIOINVASJONER I TEORI OG PRAKSIS – RELEVANS FOR DETTE STUDIET 
 

Forskning innen bioinvasjoner siden Elton (1958) har øket voldsomt i omfang, spesielt etter at 

globaliseringen skjøt fart på 1990-tallet (Lockwood et al. 2007), og omfatter nå en rekke 

fagområder som biogeografi, innvandring- og spredningsøkologi (passiv og aktiv), aut- og 

systemøkologi, livshistorier og diapause, immunologi og genetikk (Zangger 1996, Simberloff 

2003, Lee & Klasing 2004, Perrings et al. 2005, Nentwig 2007, Lockwood et al. 2007). 

Følgende kodeord og prosesser er en del av bioinvasjonsteorien: lokal og faunafremmed, 

transport (type), etablering, spredning, påvirkning og om arten er det som kan kalles 

invaderende. Men til tross for at vi har arbeidet lenge med bioinvasjoner, er det utrolig hvor 

kort vi har kommet, sier Nentwig (2007 s. 419). 

 

Eltons hovedteori var at økosystemer som var komplekse, med velutviklede fødenett, var 

betydelig vanskeligere å invadere enn enkle økosystemer (Elton 1958); den såkalte ”biotiske 

motstand” teori (eng.: ”biotic resistance”). Denne teorien mottar nå betydelig motbør, og er i 

ferd med å erstattes av den såkalte ”invasjonsnedsmeltnings”-teori (eng.: ”invasional 

meltdown”) utviklet av Simberloff & Van Holle (1999). Den predikerer at økosystemer blir 

lettere å invadere når én art først har invadert vellykket. Dess flere arter som invaderer, dess 

lettere blir det for de neste artene å invadere; de store innsjøene i Nord Amerika ser f.eks. ut til 

å følge denne teorien (Ricciardi 2001). Selv om ingen detaljert studie er utført i de kystnære 

innsjøene i Sør-Norge, ser det ut til at de lett kan invaderes. En artsrik innsjø som 

Jordkjennstjenn, mellom Arendal og Tvedestrand, har de siste tiårene blitt invadert av ikke 

mindre enn følgende 3-4 fiskearter: suter (kanskje tidligere), gjedde (”game”-fisk), regnlaue og 

sørv (begge agnfisk). Teorien over omhandler selve etableringen av artene. I vårt område kan vi 

konkludere med at etablering av gjedde og karpefisk i de gjeldne ferskvannsøkosystemer er 

uproblematisk og biotopene er attraktive leveområder – ikke svært ulik artenes egne 

karakterøkosystemer i Mellomeuropa. Videre teori rundt etablering har liten praktisk interesse i 

vårt område, og Simberloff (2003) har i en kritisk artikkel spurt om hvor mye informasjon om 

populasjonsbiologi er nødvendig før vi skal angripe praktisk dette viktige problemet. Simberloff 

er en velkjent teoretiker og provokativ tenker innen økologi, men her mener han at det bør 

handles raskt og ikke bruke tid til å tenke mer (se også Simberloff 2005). 

 

For at artene skal nå områdene hvor de skal spres, må de transporteres, enten fra andre steder av 

Norge eller fra utenfor landets grenser. En stor mengde fagteori er akkumulert rundt denne 

delen av spredningen (Kolar & Lodge 2001, Simberloff 2005, Havel et al. 2005, Nentwig 2007, 

Lockwood et al. 2007). I tilfellene over som angår alle potensielle arter som kan spres over 

geografiske områder, vil det i vårt tilfelle kun være noen få arter ”målfisk”, fisken som skal 



 13 

fiskes på (spisefisk som gjedde for mellomeuropeere, troféfisk for meitere som karpe (=et 

ultimalt trofé)), gjedde, suter (stadig mer populær som trofé-fisk) og annen karpefisk) og 

”agnfisk” (som sørv, regnlaue, ørekyte, 3-pigget stingsild og annen karpefisk) som skal 

undersøkes i detalj.   

 

Den lille mellomeuropeiske ugrass- og akvariefisken regnlaue er nå i ferd med å spre seg i det 

brakkvannspåvirkede Langangsvann i Arendal etter først ha blitt utsatt i Jordkjennstjenn, den 

ovennevnte lokaliteten (Figur 6-5, 6-7). Dette er også det endelige beviset som klargjør bildet 

for hva som er i ferd med å skje i området. Det dreier seg om noe så vanlig for en mellom-

europeer, som å fiske etter gjedde eller ål med levende agn - eller - først å sette ut gjedde i et 

vann, og deretter når populasjonen har vokst opp til attraktiv størrelse, fange den igjen med 

levende agn (sørv og regnlaue), som det gjøres i Mellom-Europa. I det samme Jordkjennstjenn 

ble gjedde innsatt tidlig på 1980-tallet (L’Abée-Lund 1984), og nå finnes altså regnlaue her - en 

agn- og akvarieart - som har sin hovedutbredelse i Mellom- og Sørøst-Europa. Små eksemplarer 

av denne arten kan fortsatt kjøpes i akvarieforretninger som satser på sportsfiske.  

 

 

Figur 2-1. Annonse hvor kjøp av levende agn (som regnlaue), og lagringsmuligheter til i 

det minste å passere grensen til Norge er antydet (fra Arnold & Längert 1995). 

 

Det har stadig gått rykter om at ferierende tyskere, og andre mellomeuropeere som har tradisjon 

for fiske med levende små karpefisk, sprer disse artene. For dem er gjedde en uhyre attraktiv 

fiskeart, og den økende utbredelsen passer i tid til deres aktiviteter i områdene. Videre er det 

også sannsynlig at bare personer som oppholder seg i lengre tid i dette området, ville ha 

interesse i å gjøre disse inngrepene, fordi alt dette tar tid: gjedda skal vokse til og spre seg. 

Samtidig er sannsynligheten tilnærmet lik null for at ferierende nordmenn skulle dra til det 
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kontinentale Europa for der å hente en liten, for nordmenn fullstendig ukjent ugrassfisk, 

regnlaue, som de siden skulle transportere levende til Norge for deretter å settes ut i 

Jordkjennstjenn. Både utsetting av gjedde tidlig på 1980-tallet, og forekomst av regnlaue nå, 

har etter all sannsynlighet sammenheng med ferierende mellomeuropeere (sannsynligvis 

tyskere) i Norge. Reiselivsaktørene har uten opphold presentert de ”frie” norske fiskevannene 

og vår generøse allemannsrett som gjør at alle fritt kan ferdes i naturen - i total motsetning til de 

ferierendes egne naturområder, som oftest er fullstendig privatisert. 

 

 

Figur 2-2. For en turist fra Mellom-Europa er norske lavlandsvann med gjedde rene 

eldoradoer; og det er heller ingen kø etter gjedde, iallfall ikke fra nordmenn, utenom fra 

meite- og troféfiskere. Fra norsk annonse etter gjeddefiske i Glomma. 

 

Det er imidlertid lite sannsynlig at de ferierende, ”faunakriminelle fiskere” er klar over den 

ubotelige skaden de gjør på den norske fauna ved å fortsette sine fiskemetoder i Norge. I 

Mellom-Europa har de fleste fiskevann i lavlandet mange arter av karpefisk (Eckmann 1995). 

Det spiller derfor liten rolle om de tar med seg levende agn fra ett vann til ett annet, selv om det 

også der er ulovlig. Forholdene i Norge, med sine svært enkle en eller to-arts fiskesamfunn, er 
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totalt forskjellige. Det som er i ferd med å skje langs Skagerraks kyst og på Sørvestlandet vil 

derfor få store og irreversible skader på biologisk mangfold og økologien i disse vannene. 

 

Den delen av teori rundt bioinvasjoner og faunafremmede arter som angår artsspredning av fisk 

er stort sett avklart i Norge (Güttrup 1991, DN 1995, Hesthagen & Østvold 2002, Hesthagen & 

Sandlund 2007), norske og utenlandske sportfiskere står hovedsakelig for spredningen av 

”konsumarter” og ”agnarter”. 

 

Den neste viktige delen av teori rundt bioinvasjoner angår selve den økologiske effekten av de 

nye artene. Nesten alltid blir effektene forskjellig fra det forskere vanligvis tror på forhånd 

(Gurevich & Padilla 2004), som vist i afrikanske eksempler  (Fryer 1960, 1991, Ogutu-Ohwayo 

1990, 1993), de store innsjøene i Nord-Amerika (Ricciardi 2001) og vårt eget invasjonshav, 

Østersjøen (Leppäkoski & Mihnea 1996, Leppäkoski & Olenin 2001, Leppäkoski et al. 2002) 

og i Norge med Mysis relicta i store innsjøer (Langeland et al. 1991, Koksvik et al. 1991, 

Næsje 1995).  

 

De økologiske effektene i innsjøer med spredning av karpefisk, var at dyreplanktonet fikk stort 

sett de samme artene som i høypredatorsystemer i Danmark, Sør- og Midt Sverige og baltiske 

region (Nilssen upubl.data). Karpefiskene har ekstrem virkning på det pelagiske og bentiske 

samfunn, og vil raskt fjerne alle store byttedyrarter. Gjedde vil også bidra til at arter som røye 

forsvinner helt fra slike økosystemer (se allerede Huitfeldt-Kaas 1918), som den har gjort i 

Gjevingvassdraget, mellom Tvedestrand og Risør (Hindar et al. 2005). Også autøkologien til sik 

og andre fiskearter blir kraftig påvirket ved spredning av gjedde (Brandrud et al. 1996). 

 

Kunnskapen rundt de økologiske virkningene av spredning av gjedde og karpefisk er meget 

begrenset i Norge (Nilssen & Wærvågen 2001a), og spesielt er det mangel på detaljerte studier 

på alle nivåer, der et stort forskerteam deltar, men siden dette ikke tilhører de såkalte attraktive 

”tallerken”-arter (se Hardeng 1997) i Norge, er det sannsynlig at vi ikke vil se slike 

undersøkelser nå – sannsynligvis aldri. 

 

I siste instans angår invasjon av faunafremmede arter klodens biodiversitet, og biodiversitet er 

et kompleks forskningsfelt (Zangger 1996). Et av de store problemene er at klodens 

artssamfunn i stadig større grad blir homogenisert (Rahel 2000, Taylor 2004). Dette gjelder 

også innsjøene som er blitt undersøkt i Sør-Norge, artssammensetningen til f.eks. zooplankton 

nærmer seg innsjøer i baltiske områder og det topografisk, flate Nord Europa (Nilssen 

upubl.data). 
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3. HVA ER SPESIELT MED NORGE ELLER HVORFOR FISKEARTER MED 

BREDSPREKTRET FØDEVALG IKKE ER VELKOMMEN I NORSKE INNSJØER?

  

Norge har ved siden av de Britiske Øyer blant de mest spesielle utbredelsesmønstre av 

ferskvannsfisk i Holarktis. Istid, landhevning og Norges spesielle topografi er årsaken til dette 

(Helland 1908, Huitfeldt-Kaas 1918). Antallet arter av ferskvannsfisk er derfor meget lavt og 

dette gir unike og sjeldne økosystemer. Det er først i nyere tid at karpefiskene (bortsett fra 

ørekyte) har blitt spredd utover sin naturlige geografiske utbredelse etter istiden (Hesthagen & 

Østborg 1999, 2002, Nilssen & Wærvågen 2001a). 

 

3.1. FISKEUTBREDELSE OG PREDASJONSMØNSTRE I HOLARKTIS: NORSKE 

LAVPREDASJONSINNSJØER SOM EVOLUSJONÆRE TEATRE   

    

I Norge finnes et meget sjeldent ”vindu” av lavpredasjon innen ferskvannsfisk som i tillegg er 

varm-temperert; kanskje det eneste i hele Holarktis ved siden av noen få lokaliteter i indre 

Irland. Betydelig flere områder har lavpredasjon og er kalde; dette er ikke så uvanlig i Holarktis 

over høydegrenser hvor mennesker ikke har satt inn fisk (figuren viser utbredelse av sjø-isolerte 

(”land-locked”) populasjoner av røye Salvelinus alpinus).  

 
 

Figur 3-1. Lavpredasjonsvinduer for fiskepredasjon i Norge. Disse kan både være 

tempererte, boreale (middels varme) eller arktisk-alpine. Rødt: utbredelse av havisolerte 

populasjoner av røye Salvelinus alpinus). Andre aktuelle områder kunne være indre deler 

av Irland (nå voldsom spredning av karpefisk). Det norske vestland, ytre deler av Irland 

og Skottland er betydlig kjøligere pga. oceanisk innflytelse. Kilde: www.fishbase.org/ 

http://www.fishbase.org/
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Det kraftige predasjonstrykket fra fiskegrupper som røyefisk og sikfisk undervurderes nesten 

alltid i Holarktis, selv om intensive undersøkelser, spesielt fra Alaska (O’Brien 1975, O’Brien 

et al. 1979, 2004) og Grønland (Riget et al. 2000, Jeppesen et al. 2001), de siste ti-år og 

historiske fra Svalbard (Olofsson 1918, Amrén 1964) tydelig har demonstrert dette. Denne 

predasjonen fjerner selektivt alle store arter av krepsdyr, som skjoldkreps, tusenbenkreps og 

Daphnia spp.. I Alaska dominerer ofte arter som cyclopoide copepoder (som Cyclops scutifer), 

gjennsiktige daphnier som D. longiremis og rotatorier. Predasjonstrykket fra fisk er meget høyt 

i nordlige del av Holarktis, men noen få steder er det lavt, spesielt gjelder dette i 

høyfjellsområder eller andre isolerte deler hvor fisk ikke er spredd. Disse geografiske områdene  

 

 
 

Figur 3-2. Lavpredasjons”vindu” i Sør Norge relatert til klima (temperatur = h.o.h.) og 

forsuring. I områder med pH lavere enn pH=5,0 (vist med sort i figuren over), trives ikke 

store, norske pelagiske Daphnia, som D. longispina, D. lacustris og D. l. alpina. Disse 

områdene har økt kraftig i areal fra 1950 til 1980; etter 1980 er forholdene forbedret. 

Karakterarter i alpint-”blått” område er D. l. alpina, i borealt-”grønt” D. lacustris, 

Heterocope saliens, Acanthodiaptomus denticornis, Cyclops scutifer og i kyst-”rødt”: D. 

longispina, Eudiaptomus gracilis, Mesocyclops leuckarti. Chaobous arter er vanlige i rødt 

og grønt område. Basiskart etter: Sevaldrud & Muniz 1980. 
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har store arter av f.eks. mikrokrepsdyr i vannmassene. Men på den annen side er det høy 

fiskepredasjon i lavtopografiske deler av Holarktis. 

 

Lavpredasjonsvinduene i Sør Norge blir ofte negativt påvirket av sur nedfall, og pH er ofte 

under 5,0 (vist med sort i figuren over). Tre ulike lavpredasjonsvinduer finnes i Sør Norge. De 

mest sjeldne og sterkt utsatt for fiskespredning er vist i rødt: tempererte lavpredasjonsvinduer, 

ofte bare med ørret som eneste fiskeart. De boreale lavpredasjonsvinduer er vist i grønt 

(kaldere) og har ofte både ørret og lave populasjoner av abbor, de kaldeste alpine er vist med 

blått har bare ørret eller er fisketomme. Disse er ikke uvanlige i polare strøk. Den mest kjente 

del av (høy-) arktisk Norge er Svalbard og Bjørnøya, som har svært enkle akvatiske 

økosystemer, men ofte med meget kraftig fiskepredasjon fra røye – Salvelinus alpinus, og et 

nedbeitet økosystem (Olafsson 1918, Amrén 1964). Imidlertid har også fastlandsnorge områder 

med variabelt planktivor predasjonstrykk. I Finnmark og på nærliggende deler i Finland og 

Russland, er innsjøene gjennom flere år blitt kjent som høypredasjon, og hvor de store 

Daphnia-artene ikke er vanlige (Strøm 1927, Walseng & Halvorsen 1993, Nilssen upubl.data). 

Imidlertid finnes alle typer av kombinasjoner, og artssamfunnet er svært rikt i Finnmark siden 

fylket mottar arter fra alle kompassretninger. Finnmark er virkelig en mosaikk av et landskap 

(Nilssen upubl.data), og burde vært undersøkt innen arktisk økologi og biodiversitet med dette 

for øyet. Både ekte arktiske og sub-arktiske områder finnes.  

 

 
 

Figur 3-3. Akvatisk biogeografi og økologi er dårlig kjent fra Finnmark, spesielt nord for 

70 °N. Her finnes alpine lokaliteter med lavpredasjon. Dette arktiske området henger 

geografisk sammen med tilsvarende i Russland og Sibir og har et høyt biomangfold. 

Kilde: Kart fra web. 
 

.  



 19 

 
 

Figur 3-4. Dominant zooplankton ved høypredasjon av pelagisk fisk i deler av Holarktis. 

Fra venstre Daphnia galeata (med karakteristisk liten crest), Cyclops scutifer og Daphnia 

longiremis. Disse taksa (eller tilsvarende økologiske ekvivalenter) finnes vanlig i hele 

nordre del av Holarktis. Illustrasjon G.O. Sars (upubl.). 
 

Over hele Holarktis er røyefisk, (spesielt) ishavsrøye Salvelinus alpinus vanlig utbredd (Figur 

3-5). Den ”støvsuger” økosystemene for bunndyr og plankton, og er aktiv hele året – også under 

isen (Svenning et al. 2007). De eneste refugier fra slik predasjon er rock-pools (Figur 3-5); 

viktige for vestlig innvandring av mikrokrepsdyr, som f.eks. D. longispina og C. abyssorum.  

 
 

Figur 3-5. Venstre: utbredelsen til røye (S. alpinus). Store områder har høyt 

predasjonstrykk fra denne fisken. Mange arter av mikrokrepsdyr finnes i slike 

skjærgårdsdammer, som er vanlig over hele Holarktis.  
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Ikke bare er røye en viktig predator, men sammen med røye finnes på litt lavere breddegrader 

flere planktivore fisk som andre laksefisk og sikfisk. Ellers er ikke 3-pigget stingsild uvanlig 

helt i nord og predasjonen fra begge disse gruppene er meget sterk. 

 

 

 

Figur 3-6. Like under området med røye (S. alpinus) finnes ulike sikfisk (Coregonus spp.).  

 

Like under området med røye kommer intens fiskepredasjon fra ulike sikfisk, Coregonus. I 

samme område finnes planktivor abbor og karpefisk. Ikke å undres at G.O. Sars (1900) ikke 

fant mange arter av mikrokrepsdyr i Baikalsjøen (bare den lille, hyaline hoppekrepsen 

Epischura baikalensis), sammenlignet med lavpredator-området han også undersøkte, Det 

Kaspiske Hav. I Baikalsjøen var nesten alle pelagiske artene var fjernet av den intensive 

predasjonen fra både fisk og invertebrate predatorer i dette habitatet. Og uten noe å forme med, 

blir til og med naturlig seleksjon gjort arbeidsløs. 

 

Evolusjon av store arter av Daphnia longispina gruppen 

I lavpredatorsystemene før siste istid var forholdene forskjellige, og her kunne større arter 

uspesifiseres, slike som D. lacustris. Med noen få mutasjoner kunne den forandre ryggpartiet 

slik at det inneholdt melanin og skallet ble svart, og den nye formen D. lacustris alpina kunne 

erobre et enormt antall lokaliteter uten fiskepredasjon, men med kraftig UV-stråling, som den 

nå tålte godt (Hobæk 2005, Schwenk et al. 2004). Denne splittingen i de to artene er beregnet til 

før istiden (Taylor et al. 1996). 
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Figur 3-7. Høyfjellsart av småkreps Daphnia l. alpina (venstre) med høy UV og melanin i 

kroppsskallet (ryggen), kan være utspesifisert i lavpredatorvindu i Fennoscandia/Nord 

Europa. Lavlandsart av småkreps (høyre) Daphnia lacustris kan være utspesifisert i 

lavpredatorvindu i boreale strøk av Fennoscandia/Nord Europa. Ill. G.O. Sars (upubl.). 

 

 

 

Figur 3-8. Denne kystnære, grunne innsjøen nær Risør, Kjenndalstjenn, har bare ørret og 

er dominert av store rosea former av D. longispina, som rock-pools uten fisk (se Figur 3-

9). 

 

Viktig i dette geografiske området, men ikke vesentlig vurdert økologisk, er lavpredasjon, dvs. 

områder uten fisk eller med bare ørret, eller kombinasjonen ørret/stingsild. Den er denne unike 

kombinasjonen av varm-temperert og lav-predasjon som er helt spesiell på kloden. Slike 
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økosystemer har vært i stand til å utspesifisere store arter, f.eks. innen slekten Daphnia 

(Petrusek et al. 2008). De store artene Daphnia lacustris (boreal art) og D. l. alpina (alpin norsk 

art) finnes nesten bare i Norge (Hobæk 2005, Nilssen et al. 2007). Dette har sammenheng med 

vanskelighetene til innvandring av fisk etter hver istid. 

 

 
 

Figur 3-9. I områder uten fisk eller med bare ørret i tempererte, maritime områder finnes 

store Daphnia – her rosea (rock-pool eller kystformen) av D. longispina (Ill. G.O. Sars, 

upubl.). 

 

Sammenligning av lavpredasjonssamfunn og høypredasjonsbaltikum: evolusjon og 

økologi. 

 

Imidlertid har de varmere deler av Holarktis bare svært få områder med lavt predasjonstrykk, og 

de fleste av disse ligger i Norge, samt noen i Irland. I utgangspunktet var irske og norske 

innsjøer betydelig mer like, også innen mikrokrepsdyr (Sars 1890, Scourfield 1903), men i 

større grad enn Norge har Irland vært offer for sterk, menneskeindusert spredning av karpefisk 

og gjedde, samt at de fleste innsjøene ligger nær kysten og har derfor relativt lav temperatur i 

vannmassene (f.eks. Fitzmaurice 1971). 

 



 23 

 

Figur 3-10: Upper Doo Lough har relativt kjølig øvre vannlag, og bare ørret. Store D. 

galeata og B. longispina er dominerende cladocerer. 

 

Upper Lough Doo ligger i fuktige og kalde Connamara i nordvest, nord for Galway. Vanlige 

arter er Cyclops abyssorum, D. galeata og Bosmina longispina. Flere av innsjøene i dette 

området har bare ørret eller ørret og røye. Røyevann som nærliggende Lough Nafooey har 

kraftig nedbeitet zooplankton av hoppekreps som C. abyssorum og vannlopper som B. 

longispina, begge i lite antall. I dette området er gjedde og karpefisk på vei inn i tidligere 

upåvirkede økosystemer. Også klassiske lokaliteter i irsk limnologi som Lough Derg har flere 

faunafremmede fiskearter med store følger for arts- og størrelsessamfunnet i zooplanktonet 

(Nilssen & Rønning uppubl.data). 

 

Lengre inne i landet har innsjøene tydeligere kontinentale trekk, selv om de fleste irske innsjøer 

er påvirket av havet (f.eks. Fitzmaurice 1971). I noe varmere deler av Irland rundt Killarney, 

hvor Lough Ardagh ligger, er vannmassene varmere i epilimnion, men fiskepredasjonen er 

intens, og dyreplanktonet smått i størrelse og meget hyalint.  
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Figur 3-11: Lough Ardagh, dominerende mikrokrepsdyr har store likhetstrekk med 

baltiske innsjøer, og planteplanktonet har høy biomasse.  

 

 

 
 

Figur 3-12: Også i Irland er myndighetene klar over problemet rundt spredning av 

faunfremmed fisk. I Lough Graney var betydelige deler av fiskesamfunnet 

lavpredasjonsfisk, men nå er det vanlige mellomeuropeiske arter her og kraftig pelagisk 

predasjonstrykk. 
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I Norden finnes en mengde innsjøer av alle ulike typer. I tillegg har en rekke betydningsfulle 

forskere vært aktive i dette området, som f.eks. W. Lilljeborg, G.O. Sars, C. Wesenberg-Lund, 

H. Huitfeldt-Kaas, E. Nauman, K. Berg, K.M. Strøm, B. Pejler, P. Jónasson og A. Nauwerck.  

 

Wesenberg-Lund hadde etter intensive undersøkelser av danske innsjøer identifisert en 

innsjøtype han kalte ”Den Baltiske Innsjøtypen” (Wesenberg-Lund 1904, 1908). Den finnes 

over store deler av det Baltiske området: Danmark, Nord-Tyskland, Nord-Polen, Sør (spesielt 

Skåne) og Mellom Sverige og i Norge i noen lavereliggende områder som Jæren og flate deler 

av fylkene Østfold, Vestfold, Oslo-/Akershus, samt deler av Trøndelag, Oppland, Hedmark, 

Buskerud, Telemark og Aust-Agder.  

 

 

Figur 3-13. Den klassiske, baltiske innsjøtype sensu Wesenberg-Lund; Pernillesø i Nord 

Sjælland. I denne grunne innsjøen var det lite mulighet for gjemsel i littoralsonen slik at 

store vadefugler kunne predatere all fisk. Store D. longispina og invertebrate predatorer 

som larver av Chaoborus var vanlige. 
 

 

Denne innsjøtypen er karakterisert av store grunne områder, middels til lite dyp og et relativt 

varmt hypolimnion (>> 4 ºC) om sommeren (= Hutchinson type II stratifikasjonsmønster; 

Hutchinson 1957). Ved høy produksjon kan dette være anaerobt og derved være et område med 

refugier fra fiskepredasjon. Grunne isolerte bassenger i komplekse innsjøer kan være 

polymiktiske.  

 

Dessuten har disse innsjøer intens fiskepredasjon, i første rekke fra karpefiskarter, som i tillegg 
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hele året bidrar til sterk intern gjødsling, bl.a. med fosfor og andre mikrostoffer. Spesielt om 

sommeren, når aldersgruppen 0
+
 opptrer, er det sjeldent at større zooplanktonarter innen 

Daphnia finnes, samtidig blir rotatorier og protister vanlige blant dyrene. Derfor avtar 

beitetrykket drastisk, og store mengder – ofte toksiske og vannblomstdannende – fytoplankton 

opptrer og lager store problemer for menneskelig anvendelse til drikkevann, samtidig presses 

pH i epilimnion ofte over pH=9,0 som fra strandsonen gir utlekning av fosfor og ytterligere 

eutrofiering (Boström et al. 1982). 

 

I det spennende og uhyre varierte området rundt Oslo har en holdt på med ferskvannsforskning 

siden Georg Ossian Sars (1837-1927) startet dette rundt 1860. Fra denne tid beskrev denne 

forskeren en rekke nye og viktige prosessarter, spesielt som følge av stor biologisk og abiotisk 

diversitet i økosystemene. 

 

   

Figur 3-14. Små, gjennomsiktige arter av zooplankton som Ceriodaphnia pulchella, 

Diaphanosoma brachyurum og Daphnia cucullata er ofte karakterarter i baltiske innsjøer. 

Fra senhøsten til St. Hans opptrer såkalte vinteraktive cyclopoide copepoder som Cyclops 

strenuus, som beiter på små stadier av zooplankton, spesielt i den viktige 

våroppblomstringsperioden. Ill.: G.O. Sars (upubl.data). 

 

 

Arter som er karakteristiske for Baltikum er spesielt slekten Bosmina, og da framfor alt 

underslekten Eubosmina; den synes å ha Baltikum som spesifiseringssted. De evolusjonære 

forholdene innen dette takson er ikke avklart (Kotov et al 2009). Andre grupper eller arter som 

kan ha Baltikum som sitt primære utspesifiseringområde er cladocerene Daphnia longiremis, D. 

cristata, Ceriodaphnia-arter, Limnosida frontosa, Leptodora kindti, og kopepodene 

Limnocalanus macrurus, Eudiaptomus gracilis, E. graciloides, Cyclops lacustris. 
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Figur 3-15. Norges topografi har alltid gjort det vanskelig for fisk å spre seg uten hjelp 

fra mennesker eller dyr. I området rundt Østersjøen er det fullstendig flatt og fisken har 

kunnet vandre fram og tilbake ettersom isen flyttet seg. Dette har sannsynligvis fått 

viktige evolusjonære følger for krepsdyrene. 

 

På grunn av sin topografi og fjellkjeder var det problematisk for fisk å spre seg over hele Norge, 

hvis det ikke ble som etter siste istid da menneskene bar fisk over neste hele landet. Etter de 

første istidene var derfor de fleste lokaliteter over den marine grense fisketomme og hadde 

følgelig store arter. Rock-pools var viktige for vestlig innvandring av krepsdyr etter istidene.  

 

 
3.2. INNVANDRINGSVEIER ETTER ISTID FOR FISK I NORGE   
 

Den naturlige innvandringsvei for fisk i Norge er umulig å forstå uten informasjon om klimaet i 

siste del av Kvartærtiden, Pleistocene, og spesielt forholdene i det som nå er Østersjøen 

(Huitfeldt-Kaas 1918). Denne tiden var dominert av istider, og under siste istid var praktisk talt 

hele Skandinavia dekket av is. Innsjøer med fisk fantes så godt som ikke, men røye kunne 

muligens finnes i breelvene, som i arktiske forhold i dag. Da isen etter hvert forsvant, kunne de 

ulike fiskeartene ta seg oppover i elvene. Samtidig hevet landflaten seg, og fisk som var på vei 

innover i landet ble hindret av fosser som oppsto. Ferskvannsfiskenes ulike innvandringstider i 

forhold til landhevningen ble dermed avgjørende for hvor langt opp i vassdragene de 

forskjellige fiskeartene kom. Arter som kom sent til landet etter istiden, fikk også den mest 

begrensede utbredelsen (Huitfeldt-Kaas 1918). 
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Da isen trakk seg tilbake fra kysten av Norge for mellom 10 000 til 11 000 år siden, kom den 

første gruppen av ferskvannsfisk til landet. Disse artene som kunne vandre inn i landet fra 

sjøsiden kalles de ”Vestlige Innvandrere”, og de finnes i de fleste kystvassdragene. De omfatter 

røye, laks, ørret og 3-pigget stingsild. Røye var den første ferskvannsfisken, og kom så tidlig at 

den rakk å befolke en rekke kystnære innsjøer over den postglasiale marine grense før fossene 

dannet for sterke vandringshindre. Røye og ørret vandret også opp i vassdragene østfra, og 

nådde deler av Østlandet og Øst-Finnmark da isen var borte.  

 

For 8000-9500 år siden resulterte et varmt klima og landhevningen i at Bottenviken og 

Østersjøen vestover til Vänern-området ble en stor ferskvanns- sjø: Ancylussjøen - oppkalt etter 

en vanlig ferskvannsmusling. Fra dette store ferskvannsområdet innvandret den første pulje 

rene ”Østlige Innvandrere”: ”Finnmark-Skåne”-artene. Dette omfattet bl a: sik, abbor, gjedde, 

ørekyte og 9-pigget stingsild. Til det sørøstlige Norge kom fiskene via fjordarmer og passerte 

vannskiller som gjorde at de senere kunne ta seg ned i en rekke vassdrag etter at bredemte 

innsjøer trakk seg tilbake. Av artene over har generalisten abbor en stor utbredelse i Norge, 

også fordi den siden ble spredd av mennesker til små innsjøer, hvor de andre artene ikke trivdes 

i samme grad. 

 

Litt senere, etter at landhevningen hadde pågått en periode, kom den neste puljen av rent 

”Østlige Innvandrere”. De nådde fram til Mjøsa, de såkalte ”Mjøsa-Storsjø” fiskene, hvor de 

viktigste arter er lagesild, krøkle, mort, brasme og laue. Disse artene har likevel en stor 

utbredelse i det sentrale området i Øst-Norge, men har som regel en sørvestlig grense for sin 

utbredelse i Vestfold. Likevel finnes noen isolerte innsjøer med lagesild og krøkle lenger sør. 

 

Den siste puljen av ”Østlige Innvandrere”, de såkalte ”Øyeren-Smålendene” fiskene, kom for 

omtrent 6500 år siden med bl.a. gjørs, flire og sørv. På grunn av landhevningen nådde disse 

artene ikke lengre nord enn til Øyeren. Sørven, som trolig kom sist, nådde bare områdene sør 

for denne innsjøen. I de siste årene er foregår det også en diskusjon om hvorvidt karussen hasr 

kommet til Norge i denne puljen eller har blitt spredt av kristne munker fra middelalderen 

(Øxnevad et al. 1995, Poléo et al. 1998, Kleiven 2001). 

 

Den naturlige innvandringen av fisk til Norge utgjør imidlertid knapt halve historien og 

forklaring på deres nårværende biogeografi i landet. Driftige mennesker bar fra de eldste tider 

en rekke stammer av de mest attraktive matauk-fiskene, som ørret og røye, til en stor mengde 

ferskvannsbiotoper. Og dette gjelder også arter som sik og abbor; sik i mye mindre grad enn de 

to førstnevnte artene. Abbor kommer kanskje i en særstilling som ”fattig-fisken” framfor alle. 
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Fordi den har en egen evne til å klare seg godt til og med i små, sure myrtjenn, var den et viktig 

kost tilskudd til mange familier i fattig-norge som hadde tilgang på noen myrpytter. Derfor har 

den blitt båret til en rekke fisketomme innsjøer over hele Norge nesten inntil denne dag.  

 

3.3. MENNESKEPÅVIRKET SPREDNING; ARTER MED NY INTENSIV SPREDNING   

Historisk sett har derfor mennesker en vesentlig skyld i at utbredelsesmønsteret for 

ferskvannsfisk ser ut som det gjør i Norge, og at en rekke arter har fått en videre utbredelse enn 

det som var naturlig ut i fra deres passive innvandringshistorie (DN 1995). En art som gjedde 

finnes nå i en rekke områder i Sør og Vest-Norge hvor bare mennesker kan ha spredd den. I 

tilknytning til de viktige gruve-aktivitene i Agder og Telemark kom gjedde via gruvearbeidere 

til store arealer i Sør Norge. Kanskje var det primært utenlandske arbeidere som kjente godt til 

arten og brakte den fra utlandet eller andre deler av Norge - den fantes allerede i Øst-Norge.  

 

Arter som suter er etter sigende brakt med gruvearbeidere utenifra, og Norges første lokalitet 

med suter sies å være Solborgvann ved Arendal (Figur 6-5). Også karuss synes disse arbeiderne 

å sette pris på. Det ble også hevdet at suter ble holdt for å holde brønnene rene for smådyr. 

Siden denne første etableringen har disse artene spredd seg til en rekke andre områder i Aust-

Agder og nedre Telemark; men utbredelsen er nå så kompakt at mennesker må ha hjulpet 

vesentlig til. Det er kjent fra innvandring av fisk at disse ofte kommer i ulike puljer. Det er også 

sannsynlig at dette er tilfellet med artene gjedde, suter og karuss i det nevnte geografiske 

området. 

 

De siste tiår har imidlertid turister og fastboende som fisker med levende agn spredd flere arter 

som er meget uheldige i vår fauna, ofte etter først å ha satt ut en art som gjedde - den mest 

attraktive konsumfisk ved siden av ål i Mellom-Europa. Små sørv er et meget attraktivt byttedyr 

for en rekke fiskearter. Derfor benyttes denne arten ved meitefiske med levende agn, selv om 

også lovverket i deres opprinnelsesland, f.eks. Tyskland, sier at man ikke skal fiske med 

levende agn, og heller ikke bringe agn fra en innsjø over i en annen. Det er fiske med levende 

agn som har brakt sørv og nå den senere tid, regnlaue til en rekke innsjøer. Men sannsynligvis 

har dette fisket allerede blitt startet på 1960-tallet, da turismen startet på Sørlandet. Selv om 

myndighetene har vært klar over denne spredningen, har man ikke skjønt at den kunne bli så 

alvorlig som den nå faktisk er blitt. Den truer nå den opprinnelige fauna i en rekke sårbare og 

globalt sjeldne ferskvannslokaliteter på Sørlandet. 

 

Men arter som gjedde med sin sterkt negative påvirkning på ørret, har også blitt spredd til noen 

innsjøer som hevn, misunnelse, eller ren ”fandenskap”. Hvis arten på denne måten ble satt ut 
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høyt oppe i et vassdrag, kunne den siden spres seg nedover. En rekke av våre ferskvannsfisk 

kan spre seg ved vannoverføring som følge av den tidligere tids tømmerfløting, men også 

gjennom etablering av krafttunneler. I mindre grad kan alle arter spres gjennom kanaler og 

grøftegraving. Den senere tids biomanipuleringer i noen innsjøer har bidratt til spredning, 

spesielt av predatorfisk som gjørs i fylkene Østfold og Vestfold. Imidlertid kan man også med 

biologisk prøvetakning, ved bruk av båt, garn og annet utstyr spre ferskvannsfisk, selv om dette 

sannsynligvis ikke er særlig utbredt. 

 

Arter som vesentlig har blitt spredd av mennesker de siste tiår, er ørekyte, sørv, gjedde, 

regnlaue og suter. Bortsett fra suter, som vi kjenner svært lite til av både av økologi og 

spredningshistorie, har vi relativt gode data på spredning av de andre artene. Gjedde blir satt ut 

fordi den er attraktiv både som bytte og i noen områder og innen etniske grupper, som matfisk. 

Ingen av disse fiskeartene er spesielt glad i å forsere områder med sterk strøm, og de stadig nye 

biotoper som blir oppfylt av disse skyldes menneskenes aktive spredning. Det er imidlertid bare 

de siste årene at spredningsveiene er i ferd med å bli kjent via genetiske studier. Her skal 

presenteres en kort oversikt over autøkologi til disse artene.  

 

Figur 3-16. Nordlig gjedde (Esox lucius) som Telemarking – på full fart opp 

Telemarkskanalen. Kilde: avisen Varden og web. 

 

Nordlig gjedde: Esox lucius Linnaeus:  

Gjedde er framfor alt utbredd i vegetasjonsrike lavlandsvann over hele Europa. Dette er kanskje 

den viktigste predatorfisk i ferskvann, og som en ”krokodille” spiser den alt som beveger seg: 

fra småfisk til store rotter og små vadefugl. Arten har en gjennomsnittsstørrelse på 40-80 cm, 

og kan bli opp til 150 cm lang. Den kan veie over 20 kilo. Arten er en ekstremt tilpasset rovfisk 

med territorier i littoralsonen. I mye mindre grad jakter gjedde i de fri vannmasser. Derfor er 
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den ikke arten til å undertrykke karpefisk som har etablert seg med store tettheter i 

pelagialsonen. Gjedde gyter på våren og allerede årets yngel konsumerer alt som er opp til dens 

egen størrelse. I Mellom-Europa er dette den viktigste fangstarten, og historisk sett har levende 

sørv og mort vært meget attraktive agn ved gjeddefiske. I Mellom-Europa blir gjedda oppdrettet 

i dammer, men det er så godt som alltid ”småfisk” under 3 kg. 

 

Ørekyte: Phoxinus phoxinus (Linnaeus): 

Dens opprinnelige utbredelse var i Norge lavereliggende deler av Østlandet og i Øst-Finnmark. 

I dag har mennesker spredd den til høyereliggende fjellstrøk i Sør-Norge, deler av Vestlandet, 

Trøndelag, Nordland, Troms, store deler av Finnmark og til Sørlandet. Den vanligste årsak til 

spredning av ørekyte er at den brukes ulovlig som levende agn (Vøllestad et al. 1999). Her må 

nordmenn ta på seg mye av skylden. Dessuten har spredning av arten også forekommet fordi 

folk har tatt feil av ørretyngel og ørekyte og båret feil art til vannene.  

 

Figur 3-17. Ørekyte (Phoxinus phoxinus) er blitt en pestart over store deler av Norge. Den 

er norges mest spredde karpefisk, siden den tåler de fleste temperaturforhold. Kilde web: 

www.fiskesiden.no. 

 

Ørekyte har også blitt spredd til nye lokaliteter gjennom regulering av vassdrag. Siden dette går 

fore seg øverst i vassdrag, kan ørekyte med tiden spre seg nedover til hele vassdraget. Den siste 

tid har ørekyte blitt observert øverst i de store vassdragene Otra og Nidelva. Ørekyte har ofte 

samme føde som ørret, og blir en sterk næringskonkurrent til denne der hvor de finnes sammen. 

Ørekyte har en gjennomsnittsstørrelse på 6-8 cm, sjelden opptil 12 cm. Den langsomtvoksende 

arten blir sjelden mer enn 5 år gammel. Den klarer seg godt i alle slags stillestående og 

rennende lokaliteter over hele Norge. Den gyter på vårparten på fast underlag og blant 

vegetasjonen. Arten har ingen betydning som mat, men har vært holdt som forsøksfisk i 

laboratoriet.  



 32 

Suter: Tinca tinca (Linnaeus): 

Suter har kommet med mennesker til Norge og finnes i lavereliggende innsjøer, etter hvert i 

store deler av landet. Likevel vet vi så godt som ingenting om den i Norge; Hurme (1975) 

presenterer noen data fra Finland hvor den er vanligere. Utbredelse og økologi til arten er 

spesielt dårlig kjent, og er den mest ”ukjente (såkalte) plantespiser” i norsk fauna. Den sies 

f.eks. å ikke være så vanlig i Aust-Agder, men en detaljert undersøkelse i en kommune som 

Arendal (Olsbu et al. 1997), viser at den fantes i nesten alle lokaliteter som ble studert. Fra 

utlandet har vi mer informasjon om dens autøkologi, siden den enkelte steder er en attraktiv 

oppdrettsfisk i dammer. Arten har en gjennomsnittstørrelse på 25-35 cm, ved en vekt vanligvis 

på 0.4-1.2 kg. Den største lengden i dette området er 70 cm og 6-8 kg. Suteren er en hardfør fisk 

og har hvileperiode i slammet om vinteren. Den gyter på seinvåren og tidlig sommer. Arten 

spiser alt fra bunndyr til vegetasjon. Den sies å velge bløtdyr, men lite er kjent i Norge om 

fødevalget. De små stadiene konsumerer plankton i store menger og er planktoniske det første 

året. Artens påvirkning på de andre artene er lite kjent, men det kan se ut som den eksisterer lett 

sammen med andre arter. 

 

Figur 3-18. Sørv (Scardinius erythrophthalmus) og suter (Tinca tinca) trives utmerket i 

næringsrike, kystnære innsjøer og danner store tettheter.  

 

Sørv: Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus): 

Som en av de seneste artene i Norges fauna er sørven, men den er nå i ferd med å bli meget 

vanlig i deler av Aust-Agder og Rogaland. Det bør legges til at arten er svært vanlig i Vestfold 

fra gammelt av, og finnes i de fleste lavereliggende innsjøer, selv om opplysninger om dens 

innvandring og spredning mangler. Sørven har en egen evne til å dominere hele vannmassene 

der den blir spredd og fortrenger attraktive arter som ørret og abbor. Den spiser både plankton, 

bunndyr, sediment, overflatedyr, småfisk og planter. Utbredelse og økologi er i Norge fortsatt 
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lite kjent, spesielt autøkologi og helsjø-økologien der hvor flere arter finnes sammen. Den har 

en gjennomsnittsstørrelse på 20-25 cm, og en maksimalstørrelse på 40 cm ved litt over 1 kg.  

 

Sørven gyter senest av våre vanlige karpefisk, fra mai til juli. En enorm mengde yngel blir 

produsert i sommermånedene og disse ”støvsuger” dyreplanktonsamfunnet, slik at det 

hovedsakelig blir hjuldyr (Rotatorier) og små planktonartersom protister igjen. Problemet i 

Norge er at den regnes for å være en av de viktigste levende-agn for ål og gjedde. Derfor har 

mellomeuropere i flere tiår brukt denne arten hos oss til å fiske de nevnte konsumartene med. 

Men nå er sørven så vanlig i en rekke områder at også nordmenn har tilgang på arten som 

levende agn, selv om dette er ulovlig. Når sørven kommer til et vann uten gjedde, dominerer 

den i løpet av kort tid hele vannet, og er umulig å bli kvitt. 

 

 

Figur 3-19 viser hvordan sørven har øket sitt utbredelsesområde (blå punkter) siden 

Huitfeldt-Kaas’ tidligere undersøkelser (Huitfeldt-Kaas 1923). 
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Regnlaue: Leucaspius delineatus (Heckel): 

Dette er en av de minste artene av karpefisk og det er spesielt de to siste tiår den er spredd i 

Tvedestrand -Arendal kommuner. Økologien til arten er ikke kjent i Norge. Arten finnes i 

Danmark og Sør-Sverige, men er på rødliste i en rekke land, som Sverige (Nilsson 1996). 

Gjennomsnitts-lengder er 6-8 cm og sjelden er den over 10 cm. Den gyter i vegetasjonen i mai-

juni. Den spiser plankton, bunndyr og plantestoffer, og har kun betydning som agnfisk lenger 

sør. I innsjøen som er blitt undersøkt i Norge, er det klart at arten har sterk påvirkning på 

plankton-samfunnet i de fri vannmasser, og det er hovedsakelig rotatorier som er tilbake.  

 

 

Figur 3-20. Regnlaue (Leucaspius delineatus) – en akvarieart ofte hentet fra dammer i 

Mellom-Europa er blitt nordmann, men er foreløpig i få lokaliteter; såkaldt ”rødliste-art” 

– som den også blir betraktet som i Sverige (Nilsson 1996). Kilde: Lilljeborg (1871). 

 

4. HVA SKJER I NORSKE ØKOSYSTEMER? – FISKESPREDNING PÅ ULIKE 

NIVÅER OG MED ULIKE MÅL OG FORMÅL  

 

Gjennom tidene har de ulike aktørene hatt forskjellig grunn til å spre fisk. Fra tidenes morgen 

ble det båret fisk inn i fisketomme vann for å få tilgang på verdifulle proteiner, som ren matauk. 

Etter hvert som det ble mer fritid, kunne menneskene drive et sportsfiske. De fleste driver 

fortsatt en kombinasjon av sportfiske og matauk, selv om selve fisket kanskje ofte er viktige 

enn matinnholdet. De siste tiårene har meitefiskere økt i antall, her er selve landingen av fisken 

det viktigste og fisket drives etter det såkalte ”catch-and-release” prinsippet, som ikke har noe å 

gjøre med ”put-and-take”; det siste betyr at lokaliteter drives som en ren ”åker”-virksomhet. 

Her settes det ut fisk av grunneiere, som oftest regnbueørret, og denne kan fiskes (og betales 

for) av besøkende og turister.  

 

Menneskenes aktive spredning av gjedde og karpefisk har imidlertid en betydelig lengre 

forhistorie enn de siste tiårene hvor artene er blitt kjent i våre nærområder - en periode som i tid 

er helt sammenfallene med utvikling av en ”moderne turismenæring”, som bringer 
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mellomeuropeere, spesielt tyskere, til Sør-Norges ferskvann. Mellomeuropeiske, spesielt 

hollandske og tyske, gruvearbeidere brakte arter som gjedde, suter, karuss til ferskvann i 

nærheten av der de arbeidet, som det tidligere Nedenes amt (Aust-Agder), til kommunene 

Arendal, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad. Disse artene var viktige konsumarter fra deres 

egne hjemtrakter. Etter at de først ble innsatt i de ovennevnte kommunene, har de spredd seg til 

et mye større geografisk område bl.a. med menneskers hjelp. 

 

De ulike artene som nå er i full spredning i Norge kan sannsynligvis kobles til sportsfiskere fra 

Norge og Mellom-Europa, meitere fra Norge og akvarie-entusiaster. Norske og utenlandske 

sportsfiskere sprer ørekyte ved å fiske med levende agn over store deler av landet (hvor ørekyte 

finnes), mens sportsfiskere i Sør-Norge sprer sørv og regnlaue, og noen også gjedde, men dette 

kan dreie seg om personer som holder til over lengre tid i nærområdet. En av de store 

miljøkriminaliteter i Sør-Norge er spredning av gjedde til Gjevingvassdraget fra 1960-70 tallet. 

Denne bør Økokrim undersøke nærmere, fordi ryktene sier at utenlandske besøkende kan ha 

utført dette (se Figur 6-1). Gjedde har nå spredd seg til nesten alle innsjøer i dette området, og 

har en meget sterk økologisk innflytelse på innsjøene. I dette området hvor det er mye turisme 

fra Mellom-Europa (se Figur 1-2), kan det være flere tilfeller av slik spredning. 

 

Som tidligere sagt må man anta at de ferierende, ”faunakriminelle fiskere” ikke er klar over den 

ubotelige skaden de gjør på den norske fauna ved å fortsette sine fiskemetoder i Norge. I 

Mellom-Europa har de fleste fiskevann i lavlandet mange arter av karpefisk (Eckmann 1995, 

Blanck et al. 2007). Det spiller derfor sannsynligvis liten rolle om de tar med seg levende agn 

fra ett vann til ett annet, selv om det også der er ulovlig. Forholdene i Norge, med sine svært 

enkle en eller to-arts fiskesamfunn, er totalt forskjellige. Det som er i ferd med å skje langs 

Skagerraks kyst og på Sørvestlandet får derfor store og irreversible skader på biologisk 

mangfold og økologien i disse vannene. 

 

De ulike aktørene er aktive på ulike måter, og de som sprer faunafremmede arter er alltid i 

mindretall: 

 Noen utenlandske og norske sportsfiskere sprer etter alt å dømme ørekyte ved bruk av 

levende agn ved å fiske etter laksefisk, hovedsakelig i boreale og høyfjellsstrøk; 

 Noen utenlandske sportfiskere sprer sannsynligvis sørv og regnlaue ved bruk av 

levende agn for å fiske etter arter som gjedde og ål; 

 Noen meitefiskere sprer sannsynligvis troféfisk som: karpe, suter, gjedde og andre 

arter; 

 Noen utenlandske feriebesøkende som oppholder seg mer eller mindre fast i dette 

området sprer sannsynligvis gjedde for å få konsumfisk å fiske etter; 

 Noen akvarieentusiaster sprer akvariefisk, kanskje ennå ikke så mye i Norge som i 

Danmark (Allan R. Jensen, Ribe Amt, pers.medd.; Fosså s.a.).  
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Hvis en bryr seg om problemet rundt homogenisering av norsk biogeografi og de unike norske 

ferskvannssystemene bør en nå etterforske flere av utsettingene som er gjort i Sør-Norge. Til nå 

synes svært lite av dette nødvendige arbeidet gjort, f.eks. av Økokrim. 

 

5. ULIKE TYPER ØKOSYSTEMDEGRADERINGER I NORGE SOM  

FØLGE AV MENNESKELIG UTSETTING OG MANIPULERING VED FISK 

 

Det synes å være ulike historiske holdninger i Sverige og Norge når det gjelder forvaltning og 

utsetting av ferskvannsfisk. Sverige har vært mye mer åpen for storstilte manipuleringer med 

innsjøøkosystemer; både når det gjelder utsetting av fisk som suter og annen karpefisk (som i 

Norge betraktes som ugressfisk pga. vår vanlig og store utbredelse av laksefisk) og bruk av 

rotenon i innsjøer.  

 

 

Figur 5-1. Innsjøen Horrmunden i Midt-Sverige. Svenske innsjøer i lavlandet har i lang 

tid vært utsatt for storstilt innsetting av fisk. Sverige har vært mye mer intens og 

målrettet i sin homogenisering av fiskearter i ferskvann enn Norge. I 2009 ville dette bli 

betraktet som faunakriminalitet. 

 

Noen skrifter av den internasjonalt meget anerkjente fiskeforskeren Alm (Rohde 1963) er viktig 

i så henseende (Alm 1922, 1950). Dette antyder hvordan de mest internasjonalt kjente og mest 

betydningsfulle svenske grunnforskere betraktet utsetting av ferskvannsfisk, som jo i sitt vesen 

utgjør storstilte biomanipuleringer av akvatiske økosystemer. Allerede tidlig anbefalte Alm 

(1922) å sette ut arter som suter i svenske innsjøer (også i det kuperte Småland-området hvor 

fisken ikke spredde seg naturlig), uten at økologien og effekten av denne arten var kjent i særlig 

grad hverken i Sverige eller ellers. Det er fortsatt en av de minst kjente artene i norsk fauna. 
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Han var heller ikke fremmed i å sette ut andre arter av karpefisk som mort m.m., samt sette ut 

fisk i fisketomme høyfjellvann som matauk (Alm 1950). Dette er det imidlertid delte meninger 

om i Sverige (Filipsson 1994, Hammar 2003). For varmetilpassede karpefiskarter står dette i 

klar motstrid til norske forhold. Siden vi har mye færre fiskearter (Rask et al. 2000) som følge 

av deres innvandringshistorie, ønsker vi primært ikke karpefisk i vår fauna (Bevanger 2005, 

Artsdatabanken 2007). Enkelte miljøer godtar og ønsker i tillegg mer karpefisk i norsk fauna 

(Johansen 1995). Andre lands grunnforskere, som f.eks. Hasler i USA skriver praktiske 

anvisninger om hvordan man skal drette opp levende fisk som amerikanske ørekyter til levende 

agn (Hasler et al. 1946). Forskerene må jo også regne med at det ville være store muligheter for 

at en slik agnfisk også ble spredd i naturen etter fiskeaktivitetene, så dette demonstrerer at også 

dyktige grunnforskere godtar indirekte homogenisering av fiskefauna. Enkelte mener også at 

det er store fordeler med invasjonsarter (Burdick 2005), se også Johansen (1995). 

 

Spredningsøkologi og biotoputnyttelse til karpefisk 

De hardføre karpefiskene har en enorm spredningsevne og øker voldsomt i mengde i slike 

økosystemer som de ofte grunne og høyproduktive kystnære innsjøene, uten vesentlige 

konkurrenter og ingen naturlige predatorer når de passerer 2 års stadiet. Derfor oppnår de store 

bestandtettheter og dominerer i løpet av kort tid hele økosystemet. I tillegg beiter de ned både 

dyreplankton og bunndyr, slik at disse artene etter få år domineres av meget små arter med små 

individstørrelser (Nilssen upubl.data). 

 

 

Figur 5-2: Sørv i kystnære lokaliteter kan oppnå ekstreme tettheter. Der hvor gjedde ikke 

er spredd har de ingen naturlige fiender. Dette er sørv fra Bjellandsvann (se Figur 6-5). 
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Mange lokaliteter med nye karpefisk utviser et fullstendig ”støvsugd” plankton- og bunndyr-

samfunn, som vesentlig skyldes den store og ukontrollerbare mengde årsyngel fra disse meget 

fruktbare artene. Det trengs betydelig mer detaljert informasjon om disse fiskeartenes tidlige 

utviklingsstadier i norske lokaliteter med de nye artene; data som nå er mangelvare (se Kapittel 

7.3). Når karpefiskene dominerer innsjøene, synes hele systemet å komme i økologisk ubalanse. 

Dette kan føre til at innsjøene får minsket evne til å stå imot eutrofiering, og ved ganske liten 

næringsalttilførsel kan man få betydelige problemer med vannblomst, bl.a. med giftige alger. 

Forandringene i fiske-populasjonene kan også resultere i forandring av fuglefaunaen tilknyttet 

ferskvannene, et forhold som til nå er lite kjent.  

 

Økologi og interaksjoner i ferskvann 

Problemet med gjedde som ny fisk er at den konsumerer alle andre arter, spesielt attraktive 

fiskearter som ørret/sjøørret, laks og abbor. Derfor finnes disse i mye mindre mengder etter at 

gjedde har spredd seg. I flere deler av verden er det problemer med spredning av gjedde, som 

Alaska og deler av California. Der er det satt i gang store prosjekter for å bli kvitt arten, med 

bl.a. bruk av plantegiften rotenon (Dunker 2007, ADF & G 2009). Det er store oppmerksomhet 

knyttet til dette, fordi arten negativt påvirker en rekke laksefiskarter.  

 

Gjedde kan leve i en rekke type lokaliteter og finnes utbredt også i Finmark. Den er i nyere tid 

spredd til Karmøy og følgende ble observert: I starten forsvant ørreten og etterhvert ble gjedda 

tynn og i dårlig kondisjon (Mikkelsen 1999) og ubrukelig som mat. Lokalbefolkningen regner 

med at disse innsjøene er totalskadd og ønsker nå å bruke rotenon for å bli kvitt arten. 

 

Det er spesielt sørv som overtar ferskvann kort tid etter at de er spredd dit. Selv på størrelsen 

20-25 cm, har den svært få fiender, fordi den har så høyreist rygg (se Figur 5-2). Det er forhold 

som tyder på at sørven lett kan eksistere med store tettheter sammen med gjedde, på grunn av 

denne antipredatormekanismen. Store mengder sørv gir undertrykkelse og forskyvning av de 

opprinnelige arter og artssystemer (se Figur 5-3). Den er en ekstrem generalist og kan leve av 

det meste som finnes i en biotop.  
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Figur 5-3: Forholdene i en innsjø med ulike typer fisk kombinert med utvikling av 

trofinivå. Kombinasjonen av karpefisk og høy produksjon, som i de naturlige eutrofe 

vannene nær kysten er meget uheldig. Karpefisk er ekstreme generalister og kan leve av 

planter, dyr og mudder. De andre fisketypene som sikfisk og abborfisk danner mye lavere 

biomasser. Gjedde kan følge den store mengden av karpefisk og ha store tettheter i 

eutrofe lokaliteter. Kilde: Hartmann (1977). 

 

 

Figur 5-4: Når garnene ser slik ut begynner man å skjønne hvordan karpefisk (og 

abborfisk) kan fylle et eutroft vann. Zooplankton er som i Mellom-Europa. I slike vann er 

også gjedde vanlig. 
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Det er observasjoner som tyder på at den enorme mengde med årets yngel (0
+
), spiller en svært 

viktig økologisk rolle i innsjøer hvor sørven blir spredd til. Karpefisk har opptil 450 000 egg 

per hunn. Disse myriadene med avkom spiller sannsynligvis like negativ rolle som svermer av 

grasshopper i andre deler av verden. Denne ”grasshoppe-effekten” medfører at tilgjengelig føde 

i vannmassene blir ekstremt lavt for andre arter, og at de derfor sulter eller oppsøker et annet 

område, som f.eks. strandsonen. Hvis gjedde finnes i innsjøen, er dette det mest attraktive 

habitatet til denne arten. Derfor blir ”sørv-gjeddevann” kanskje det verste artskomplekset for 

abbor og ørret. 

 

 

Figur 5-5: Zooplanktonforhold relatert til ulike fiskekombinasjoner i kystnære innsjøer. 

De to første lokaliteter er fisketomme (-F) og de fire neste har bare ørret (Ø; i økende 

fisketetthet av ørret mot høyre). De tre siste har suter (SU) og sørv (SØ). Prosentvis 

fordeling av slektene: Daphnia, Bosmina, Holopedium, Diaphanosoma, Ceriodaphnia. Fra 

Nilssen & Wærvågen (2001). 

 

5.1. TAP AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NØKKELBIOTOPER  
 

Dagens naturvernoppgaver er mange, og på flere felter foregår et kappløp med tiden. Selv i et 

tynt befolket land som Norge er det en rekke oppgaver knyttet til bl.a. truede arter og 

naturtyper. Et aktivt naturvernarbeid forutsetter imidlertid et verdigrunnlag. Hva er verdien av 

urørt eller lite påvirket natur? Hva er verdien av å bevare artsmangfold? Hvordan forvalter vi 

vår naturarv? Hvilke plikter har vi overfor de framtidige generasjoner? 

 

Praktisk handling forutsetter holdninger og motivasjon, som igjen må bygge på et sett av 

verdier. Artene har verdi innenfor en rekke felt: artenes funksjon i naturen, en etisk betraktning 
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(artenes egenverdi), menneskenes egeninteresse og hensynet til framtidige generasjoner. Alle 

dagens livsformer og alle lite berørte naturtyper er produkter av klodens lange forhistorie, og vi 

står i dag midt oppe i en situasjon der våre valg blir avgjørende for klodens framtidige 

mangfold av dyr, planter og økosystemer.  

 

Urørt eller lite berørt natur har alle potensielle muligheter i behold, og står til disposisjon for 

forskning og/eller bruk på felter som ennå er ukjent. Rester av klodens mest opprinnelige natur 

vil i økende grad framstå som genbanker, der verdifullt arvestoff er bevart. 

Brundtlandkommisjonen legger stor vekt på å bevare urørt natur og mangfold, og uttaler bl.a.: 

”Det er fortsatt tid til å redde arter og deres økosystemer. Dette er en ufravikelig forutsetning 

for en bærekraftig utvikling. Hvis vi unnlater å gjøre dette, vil kommende generasjoner aldri 

tilgi oss”. En overlevering med betydelige arealer med urørt eller lite berørt natur til senere 

generasjoner er derfor overlevering av ”rikdom”, og bl.a. overlevering av et høyt antall 

utnyttelsesmuligheter. Dette er fordi:  

 store naturinngrep reduserer kommende generasjoners valgfrihet; 

 urørt og lite berørt natur er verdifull for forskning og undervisning; 

 urørt og lite berørt natur virker som ”referanseområder”; 

 i urørt og lite berørt natur kan det høstes naturprodukter av stor betydning; 

 urørt og lite berørt natur gir sterke naturopplevelser og rekreasjonsmuligheter. 

 

Biologisk mangfold er definert som ”variasjonen hos levende organismer av alt opphav, 

herunder bl a terrestrisk, marine eller andre akvatiske økosystemer og de økologiske 

komplekser de er en del av: dette omfatter mangfold innenfor arter, på artsnivå og på 

økosystemnivå” (Riokonvensjonen, artikkel 2). 

 

Ingen arter overlever uten at deres biotopkrav er innfridd. Biotopødeleggelse og oppstykking av 

ulike naturmiljøer er i dag den viktigste trusselen mot artsmangfoldet både i Norge, i Norden og 

verden som helhet.  

 

Det europeiske naturvernåret 1995 satte særlig fokus på det biologiske mangfoldet utenfor 

verneområdene. Siden bare få prosent av arealene i Europa er vernet, er de såkalte 

nøkkelbiotopene avgjørende for overlevelse til en rekke arter i sin rette biotop. 

Nøkkelbiotopene representerer spesielle naturtyper eller naturtilstander, og kan være viktige på 

flere måter: de kan enten være særlig artsrike, eller være tilholdssted for truede eller sjeldne 

arter. Men ofte vil det være slik at en bestemt lokalitet oppfyller flere av kravene samtidig. Det 

kan f.eks.være en produktiv og artsrik innsjø med tilhørende våtmark som inneholder sjeldne 
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arter, og som utgjør en sjelden naturtype i området. Norge har et spesielt ansvar for bevaring av 

sjeldne biotoper, såkalte rødlistebiotoper.  

En rødliste er en oversikt over truede og sårbare arter. De fleste artene på listen har hatt 

tilbakegang på grunn av menneskeskapte faktorer. Listen inneholder også arter som er naturlig 

sjeldne og av den grunn sårbare. DN gir ut offisielle rødlister for Norge. 

 

En naturtype som generelt er på tilbakegang i Norge er våtmark med tilhørende småinnsjø nær 

havet og under tidligere marine grense. De er ofte både artsrike og produktive. Den spesielle 

type våtmark og innsjøsystem som finnes langs deler av den norske Skagerrak-kysten utgjør de 

såkalte naturlig næringsrike kalksjøene (Figur 5-6), som nevnt tidligere. Disse er fra middels 

næringsrike til næringsrike, inneholder mye kalk siden de ligger på marine avleiringer og har i 

tillegg sterk rødbrun farge, pga. mye humus i nedslagsfeltet. Nesten ingen av disse er til nå 

båndlagt i Norge. Det spesielle med innsjøene og deres akvatiske nedslagsfelt (bekker, loner, 

dammer) er mangelen på sterkt predasjontrykk fra fisk. Som regel er det bare ørret og ål som 

finnes, og i noen tilfeller stingsild og abbor. Abboren kan imidlertid også utgjøre et sterkt 

predasjonstrykk, og særlig sammen med store populasjon av stingsild kan det rike 

invertebratsamfunnet utarmers. 

 

 

Figur 5-6 viser Åkvågvann, et naturlig eutroft vann nær kysten mellom Risør og 

Tvedestrand. Det har bare ørret, stingsild og ål og et meget spesielt dyre- og planteliv. 

 

Totalt forskjellig blir det derimot når den ekstreme ”økosystem-omformeren” sørv (eller 

regnlaue, suter) kommer inn i disse lokalitetene. Sørven elimnerer en hel rekke invertebrate 
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arter, og kort sagt ødelegger bakgrunnen for disse lavpredator-systemene. Det er derfor en 

ulykke når sørven kommer inn (f.eks. til Trollvann på grensen mellom Kragerø og Risør). Når 

sørven spres til slike lokaliteter, er en vesentlig del av de kystnære akvatiske nøkkelbiotoper i 

fare. Det må derfor bestemmes nå hva som skal gjøres for at ikke flere slike lokaliteter skal gå 

tapt. 

 

De siste opplysningene tyder på at sørv, gjedde og regnlaue også har nådd ut i følsomme 

estuarine områder (Langangsvann i Arendal). Artssamfunnet i disse er så godt som ukjent, de 

tilhører de neglisjerte økosystemer for forskning og utredning. 

 

5.2. DEGRADERING AV ØKOSYSTEMER OG NATUROPPLEVELSER 

I et hvert område av vårt land har den kultuelle bruk av økosystemene stor verdi for lokal 

identitet. I Skagerraks kystområde er det særlig høyproduktive områder som har vært viktige. 

Mellom fjellrabbene under den marine grense var det god jord og høy produksjon av alt som 

grodde der. I innsjøene som fantes i området kunne man fiske ørret, sjøørret og ål. Det var et 

meget spesielt fiskesamfunn. Videre var reproduksjonsforholdene så dårlige at populasjons-

tetthetene var svært lave. Dette førte til vakker ørret og sjøørret, stor kropp med lite hode og 

selvfølgelig attraktiv som mat. Alle disse fiskevannene nær Skagerrak var forutsigbare i at de 

hadde mye dyreplankton og bunndyr, med stor kroppsstørrelse (Larsen 1982, Hagenlund 1984, 

Simonsen 1985). Viktige grupper var snegler, sjeldne igler, andre insekter og plankton som stor 

Daphnia og fantommyggen Chaoborus.  

 

Mange søker inn i naturen for å høste, og selv for den ivrigste sportsfiskeren er selve rammen 

omkring virksomheten, naturkvalitetene, avgjørende. Dessuten gir det trygghet å kunne vende 

tilbake til steder som ikke endrer seg. Lokalbefolkningens historisk-tradisjonelle bruk av 

ferskvannene blir kraftig forringet ved spredning av bredspektret fiskearter som sørv og gjedde 

(Olsbu et al. 1997). 

 

Mange opplever at naturkontakt gir nytt mentalt overskudd og oppbyggelse. En anerkjennelse 

av de mentale verdiene som knytter seg til friluftsliv og naturopplevelse gjør at vi må ta tapet av 

nøkkelbiotoper ved Skagerrakkysten på alvor. Mange av disse akvatiske økosystemene ligger 

nær opp til folk, men likevel mentalt langt unna. Ved å bevege seg få meter, kan kystboeren 

oppsøke en villmark som ellers bare finnes milesvidt unna (Figur 5-6). Mange av disse 

områdene har nærmest kvaliteter som ”eventyr-opplevelser”, og lokalitetene er relativt lite 

forandret fra 1940-tallet (Hauge 1943).  
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Den historiske opplevelsen som disse ”uforanderlige” akvatiske økosystemene innebærer, blir 

bare viktigere i vår travle hverdag. Derfor vil det være av avgjørende betydning å opprettholde 

deres artsmangfold slik som de er. Når karpefiskene kommer inn, vil mye av insektslivet 

reduseres fordi deres larver er attraktive som føde for disse fiskene. I tillegg vil store mengder 

sørv føre til at enkelte fuglearter vil finnes i et mindre antall, som f.eks. andefugl, mens andre 

arter kan bli mer vanlige, som f.eks. hegre. 

 

 

5.3. BEHOV FOR MER FORSKNING RUNDT BIOINVASJONER OG I TIDLIGERE 

LAVPREDASJONSHABITATER MED FAUNAFREMMEDE FISKEARTER  

 

Menneskene bruker ferskvann til en rekke aktiviteter, og til mange av disse er det derfor viktig 

at vannet har en viss kvalitet. Men karpefiskene har, siden de utnytter alle delene av 

ferskvannene: sediment, vegetasjon og de fri vannmasser, avgjørende innflytelse på 

vannkvaliteten (Lamarra 1975, Brabrand et al. 1990, Winfried & Nelson 1991). Denne 

påvirkningen av vannkvaliteten har ikke laksefiskene og abbor. Først og fremst fordi de ikke 

konsumerer slam og vegetasjon, men også fordi de oppholder seg mer i de fri vannmasser. I 

karpefiskvann øker i tillegg også mikroorganismer som bakterier og protozoer (encellede dyr) 

både i de fri vannmassene og i strandsonen. Det er blitt sagt at noen karpefisk, f.eks. karuss, er 

som ”levende bakteriebomber”. Og det er sikkert at siden arter som sørv ikke har sur, drepende 

magesaft, vil en rekke organismer eller deler av organismer passere gjennom tarmen uten å bli 

ødelagt og kan siden bidra til høyere primærproduksjon.  

 

Dessuten vil en rekke arter av parasitter få sluttet sin livssyklus ved at karpefisk og gjedde 

kommer til vannmassene. Gjedde er sluttvert for en rekke parasittiske arter med komplisert 

livssyklus, og karpefiskene opererer som mellomverter. Dessuten hvis fiskene blir spredd fra 

Mellom-Europa til Norge, kan dette føre til helt nye arter i norske økosystemer. Kombinasjonen 

med stingsild (som ofte er full av parasitter) og gjedde kan også føre til et generelt mye større 

innhold av parasitter i ferskvannene. 

 

Karpefisk fører til større grad av resuspensjon av slam (Andersson et al. 1978, Brabrand et al. 

1990). Dette gir en slags ”sediment-pumpe” som påvirker de kjemiske forhold i vannet ved å 

øke næringsalter som fosfor og nitrogen. Dette fører til større algevekst i innsjøen og mer 

mikroorganismer som bakterier og protozoer. I tillegg vil den store mengde yngel karpefisk 

beite ned dyreplankton som ellers ville kunne undertrykt algeveksten. Alt dette fører til en 

raskere eutrofiering, som også kan gi kraftig algevekst med vannblomst, og tidvis være giftig. 

Alle disse resultatene er avhengig av andre forhold i lokalitetene, som morfologi, 

varmeinnhold, humusmengde og strandsoneforhold. 
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Figur 5-7: Store mengder karpefisk henger tett sammen med store mengder 

plankteplankton og ikke sjelden vannblomst av toksiske arter. Kilde web: 

http://aremark.kommune.no. 
 

I Aust-Agder er det først og fremst problemer med at lokale fiskestammer dør ut fordi gjedde og 

karpefisk er så konkurransesterke arter. Dette medfører at innsjøene ikke lenger er attraktive 

som fiskevann, etter arter som sjøørret og ørret. I tillegg er det så godt som umulig å forvalte 

innsjøer med karpefisk og gjedde. I Aust-Agder er det sannsynligvis ikke primært 

eutrofieringseffekten som er viktigst, noe som er typisk lenger øst i utbredelsesområdet til disse 

”nye” artene: Vestfold og fylkene østenfor. Til dette er innholdet av næringssalter i mange av 

Aust-Agders innsjøer fortsatt for lave, vanligvis under 10 g/l total fosfor (tot-P). Innsjøer som 

Temse i Grimstad, Langsæ (del av Longum) og Jovann i Arendal er i faresonen og her er 

spredning av karpefisk en meget negativ prosess (se Figur 5-3). I Aust-Agder er det normalt 

ikke ekstremt store problemer med algeblomst, bortsett fra for noen av innsjøene nevnt over. 

Men en grundigere undersøkelse vil kunne gi ny informasjon om dette. Sannsynligvis vil det da 

observeres større algevekstproblemer enn det som til nå er kjent.  

 

Næringssalttilførsel til en innsjø skjer heller ikke først om fremst via bekker og elver (såkalte 

”eksterne” kilder), men også via ”interne” kilder som (Lamarra 1975, Andersson et al. 1978, 

Boström et al. 1982, Brabrand et al. 1990): 

 resuspensjon av sediment gjennom fisk; 

 faecesutslipp fra fisk i de fri vannmasser; 

 faeces fra dyreplankton (hvor forholdet mellom de vanligste gruppene viktig: encellete dyr 

(Protozoa), hjuldyr (Rotatoria), vannlopper (Cladocera) og hoppekreps (Copepoda)); 

 kjemisk utlekking fra sedimentet ved høy pH i epilimnion, og/eller lav pH/red-oks i 

hypolimnion. 
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En spesielt uheldig kombinasjon finnes sannsynligvis mellom humuslokaliteter og eutrofiering, 

hvor karpefisk kan spille stor rolle. Når humusvann eutrofieres kommer ofte ”slimalgen” 

Gonyostomum semen i store mengder, som er negativt for badende (Hongve et al. 1988). Denne 

arten er også vanlig i humusvann med mye karpefisk (Nilssen upubl.data). 

 

I økosystemene som er i ferd med å gå tapt, samt de nye som oppstår, trengs midler til 

grunnforskning. Det behøves oversikt over geografisk utbredelse og genetikk til arter som suter, 

gjedde, sørv, karuss, gullvederbuk og regnlaue i dette området. Da vil man kanskje kunne 

identifisere eller stadfeste suterens og gjeddas historie i dette området. Det er fortsatt uklart om 

disse artene kom i en eller flere puljer, om den geografiske utbredelsen skyldes at 

gruvearbeiderne tok med seg fisk utenfra, eller spredde artene videre i området. I tillegg vil det 

også være grunnforskningsmessig interessant å studere genetiske forandringer på arter som har 

ca 200 års historie i Norge og sammenligne med mye eldre arter som røye og sik, som 

sannsynligvis ikke har i samme grad blitt båret rundt av mennesker i dette området. En kjenner 

til sørvens og regnlauas historie i området og vil kunne identifisere om sørven er tatt fra dette 

området, eller har blitt importert i en eller flere puljer. Det samme gjelder den mye mer sjeldne 

gullvederbuken i dette området. 

 

Når det gjelder autøkologi til de nevnte artene i Norge i tilsvarende økosystemer som disse, er 

de ganske dårlig kjent for alle artene: gjedde, suter, sørv, karuss, gullvederbuk og regnlaue. 

Økologien til sørv er kjent fra innsjøer i Mellom-Europa hvor den er mye mer sjelden (en såkalt 

”promillefisk”), hvor den blir presset ut fra pelagisk sone av mort og laue, og andre litorale 

arter presser den ut av litoralsonen. I Mellom-Europa finnes den oftest i et meget smalt belte 

ytterst i litoralsonen. Men for sørv eller suter i de innsjøer hvor de dominerer hele vannmassene 

og i innsjøer med gjedde, foreligger så godt som ingen data. Suter er en svært lite kjent art i 

Norge, også fordi folk tror den er mye mer sjelden enn den er. I innsjøene som er undersøkt i 

Aust-Agders lavereliggende områder, fantes den i alle innsjøene (f.eks. Olsbu et al. 1997). 

Autøkologien er kjent fra Mellom-Europa, men lite fra Norge. Noe svensk forskning på sørv, 

mort og suter er utført ved universitetet i Lund (f.eks. Brönmark 1994). Regnlauas økologi er 

totalt ukjent i Norge, men kjent fra tyske forhold (Arnold & Längert 1995).  

 

Når det gjelder den systemøkologiske ferskvannsøkologien til artene der de finnes mer eller 

mindre sammen, er det gjort svært få studier her i landet. Det meste som er kjent, finnes i 

rapporter fra Mellom-Europa og De Britiske Øyer. Av selve artskombinasjonene som nå finnes 

i Rogaland (gjedde, sørv), Aust-Agder (gjedde, sørv, suter, karuss, gullvederbuk, regnlaue) og 
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nedre Telemark (suter, sørv), er det ikke noen kjente, grundige økologiske studier. Spesielt 

viktig er det å undersøke forholdet mellom gjedde og laksefisk, og gjedde/sørv kombinasjonen 

mot laksefisk og abbor. Sørv synes også å klare seg godt overfor gjedde, spesielt fordi den 

utvikler den høye ryggen.  

 

Et spesielt problem er den enorme reproduksjonsevnen til de fleste karpefisk, med opptil 450 

000 egg per hunnfisk. Dette gir en ekstrem produksjon av fiskelarver som synes å undertrykke 

de fleste andre arter som benytter seg av de fri vannmassene. Denne ”grasshoppeeffekten” er 

svært dårlig kjent, også fra europeiske lokaliteter. Fordi økologi både til enkeltarter og 

ferskvannene er så dårlig kjent, er det også nesten umulig å foreslå forvaltningsregimer for 

disse lokalitetene.  

 

6. GEOGRAFISKE OMRÅDER OG BIOINVASJONER 
   

«Longum er blitt et elendig fiskevann» sto det å lese i Aust-Agders største avis Agderposten 5 

september 1998. Longum ligger nord i Arendal (se Figur 6-1; Figur 6-5). Grunnen til dette 

mente lokal-befolkningen og den lokale fiske-foreningen var den nylige spredningen av gjedde 

og sørv til innsjøen, en spredning som innsjøen nå har felles med en rekke andre i Sør-Norge de 

siste få tiår. Imidlertid har gjedde vært i innsjøen i over 100 år (Helland 1904, Huitfeldt-Kaas 

1918), men det synes først ved økende eutrofiering og med økende mengde sørv at den har blitt 

så vanlig (se kommentar i Figur 5-3). 

 

Etter hvert som ulike arter av karpefisk og gjedde blir spredd i Sør-Norge, kan det være 

formålstjenelig å studere et utvalg av spredningsmønstre i dette området fra Rogaland til 

Østfold, med spesiell henblikk på området fra Rogaland til Telemark, hvor disse artene ikke er 

utbredt fra naturens hånd. I det følgende vil flere slik case-studies bli kommentert og spesielt 

hvordan utviklingen har vært de siste tiårene. Det skal også søkes vurdert om disse 

spredningene kunne vært ungått ved f.eks. å starte artsutrydding tidlig, med en gang artene ble 

oppdaget (se Simberloff 2003, 2005, som ivrer for denne strategien). 

 
 

6.1. UTVALG AV CASE-STUDIES MED KOMMENTARER  

 

Problemet rundt spredning av gjedde og karpefisk har de senere år blitt mest observert og 

kommentert i medie og presse i Aust-Agder og Rogaland. Men det bør legges til at problemet 

trolig ikke er mindre i nedre Telemark og deler av Vestfold. Her er en rekke innsjøer blitt 

undersøkt, og som etter sigende bare skulle huse ørret eller ørret/abbor. Flere av disse vannene 



 48 

hadde sørv, og noen også gjedde. Det kan derfor konkluderes med at problemet er betydelig 

større enn det som synes å framkomme i offisielle skriv fra myndighetene.  

 

 

Figur 6-1 viser stedene i sør Norge som vil bli kommentert, enten fordi området er et 

sannsynlig spredningssenter, har spesielt sjeldne økosystemer på globalt nivå eller av 

annen spredningsmessig eller økologisk grunn. Kilde kart: www.norgeibilder.no. 

 

Rogaland: 

To områder er spesielt ”hete” i Rogaland: Karmøy (og Haugesundområdet) og Jæren og 

nærområdet. Innsjøene i deler av dette området (på Jæren) ligner den baltiske innsjøtypen, og er 

sjeldne i Norge. Biomangfold av zooplankton er høyt og det er mange ulike former. Spredning 

av ferskvannsfisk til nye lokaliteter har akselerert i Rogaland. Artsspredningen har fått store 

konsekvenser for den stedegne faunaen. Seks ikke-stedegne arter blir rapportert fra fylket 

(Mikkelsen 1999, Nordland 1999): abbor (Karmøy), gjedde (Karmøy, Krossvann i 

Tauvassdraget), karuss (Haugesund, Karmøy), sørv (Haugesund, ni lokaliteter i 5 forskjellige 

vassdrag i søndre del av Rogaland), ørekyte (Karmøy, Sauda, Åsvann/Strand) og karpe (tjenn 

v/Vannasen/Stavanger). 
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Av disse artene forårsaker sørv og gjedde de mest alvorlige påvirkningene, og de har samtidig 

det største spredningspotensiale. Sørv har spredd seg til så mange vassdrag på Jæren at man i 

praksis ikke har annet valg enn å akseptere at en ny ikke-ønskelig art er introdusert i fylket. 

Gjedde fikk sitt hovedutbredelsesområde på Karmøy fra 1980-tallet. I gjeddevannene på 

Karmøy er ørretbestandene nå utryddet eller svært tynne. På grunn av stor spredningsfare og 

markert effekt på stedegen fiskefauna, anbefales det av de som har undersøkt forholdene i 

Rogaland aktiv bekjempelse av gjedde med bl.a. rotenon (Mikkelsen 1999). De tidligere 

forekomstene av abbor er nå trolig utdødd. Karuss og karpe har så begrenset utbredelse i 

Rogaland at det sannsynligvis er liten risiko for spredning. Det blir anbefalt å fjerne ørekyte 

med rotenon. 

 

Vest-Agder: 

Det er hovedsakelig følgende områder som er viktige innen bioinvasjoner i Vest-Agder: Lista 

og Farsund (karpe, sandkryper), Mandals-området (sørv) og Kristiansand-området med 

Dyreparken (sørv, gullvederbuk). 

 

 

Figur 6-2 viser Lista med sine helt spesielle økologiske innsjøsystemer (i hvitt). Rett i 

nærheten av disse ligger potensielle spredningssentra for karpe (rød ring: Mosvolltjenna) 

og sandkryper (blå ring) er akkurat funnet i Vanse sentrum (elva) og i Nesheimvannet. 

Slike grunne innsjøer med stingsild og ørret er helt unike, og karpe i disse innsjøene vil 

være en økologisk katastrofe (se Parkos et al. 2003). Kilde kart: www.norgeibilder.no. 

 



 50 

 

Figur 6-3 viser det grunne og middels næringsrike Kråkenesvannet, med store 

zooplankton på grunn av lav fiskepredasjon. Det ble undersøkt allerede før 1900 av den 

kjente krepsdyrforskeren G.O. Sars. Dette er også en typisk gjedde- og karpefisk-habitat. 
 

Vest for Mandal finnes ikke abbor og eneste fisk er vanligvis ørret. Slike varme, få-arts 

fiskesamfunn finnes sannsynligvis bare i Norge og noen få på Irland over hele kloden. Et stort 

problem her har vært effektene av sur nedbør som har bidradd til at fisk og krepsdyr har 

forsvunnet (Figur 3-2).       

 

Figur 6-4: Frøystivann eller (som G.O. Sars kalte det) Knutstadvann hadde før det ble 

surt en karakteristisk populasjon av D. lacustris (se bilde forsiden, øverst høyre). 

Praparatet/slides finnes fortsatt på Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. 
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Kysten av Vest-Agder burde være svært viktig innen forskning på biogeografi i Norge, fordi 

predasjonseffekten av abbor kan sees bort i fra. Men akvatisk biologi er ikke vesentlig godt 

kjent dette området. Også området rundt Kristiansand (Figur 6-1) er dårlig kjent når det gjelder 

krepsdyr i ferskvann og synes å være den eneste storbyen i Norge hvor pelagisk biomangfold er 

så godt som ukjent. Det andre kritiske området ved Kristiansand er Dyreparken hvor det er 

spredd gullvederbuk (Simonsen 1995a, 2000). 

 

Aust-Agder: 

Et av kjernefylkene for de nye artene er Aust-Agder, her finnes også de fleste av 

invasjonartene, vist i figuren under. 

 

 

Figur 6-5 er et forsøk på å vise hvor ekstremt utbredt faunafremmed fisk er i 

Arendalsområdet, her er i tillegg også karuss. Startområdet i Norge for suter (grønn) sies 

å være Solbergtjenn (grønn ring); startlokaliteten for regnlaue er Jordkjennstjenn (gul 

ring). Allerede rundt 1900 rapporterte Helland (1904) at det var stor gjedde i Longum 

(grønn ring). Punktene viser hvor artene har spredd seg i området, sannsynligvis er det 

betydelig flere lokaliteter med artene. Kilde kart: www.norgeibilder.no. 
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Før 1950 var artene gjedde, sørv, karuss og regnlaue til stede i svært få lokaliteter, mens suter 

sannsynligvis var ganske vanlig. Viktige spredningslokaliteter er for sørv: Lundevann og 

Bjellandsvann, gjedde: Lundevann, karuss: Jorstadvann og regnlaue: Jordkjennstjenn. Til 

Lundevann og Jorstadvann er fiskene båret inn fra arbeidere ved jernverket Nes Verk i 

Tvedestrand. Suter skal etter sigende først ha kommet til Solborgvann i Arendal, men andre 

spredningssentra kan være Lundevann og innsjøer nær Egelands Verk i Gjerstad (Midtvann, 

Vasstøvann). 

 

Figur 6-6 viser hvordan man ønsket i 2002 (oppslaget er fra 9 juli 2002) å fjerne sørven 

med rotenon før den fikk for kraftig etablering i Aust-Agder (se Simonsen 1995b), men 

man fikk ikke tillatelse den gang. Simberloff (2003, 2005), en av verdensekspertene på 

bioinvasjoner av fremmede arter, understreker at det viktigste er å handle raskt. Det ble 

ikke gjort i Aust-Agder, selv om Fylkesmannens miljøvernavdeling altså ønsket det. 
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Det er spesielt kystkommunene Arendal og Tvedestrand som har alvorlige problemer med 

spredning av nye og uønskede arter. Spesielt har gjedde og sørv voldt problemer, mens suteren 

finnes i en mengde innsjøer, vanligvis under den tidligere marine grensen. Gjedde og sørv har 

spredd seg til så mange vassdrag at artene ikke lenger lar seg fjerne, hvis dette skulle være 

ønskelig. Disse artene finnes også i store, grunne innsjøer med kraftig litoral-vegetasjon. Derfor 

er det trolig ikke praktisk mulig å fjerne dem. 

 

Den kraftige spredningen av gjedde fra 1970-tallet har hatt meget negativ innvirkning på 

stedegne arter som ørret. Den finnes i et svært lite antall der hvor gjedde er tallrik. I tillegg 

finnes gjedde opp mot 20 kg, noe som gjør at den kan konsumere de største eksemplarer både 

av ørret og sjøørret. Det er derfor viktig at gjedde ikke spres videre til nye lokaliteter i fylket. 

 

Figur 6-7 viser Jordkjennstjenn, startpunktet for regnlaue i Norge, og ikke bare det – 

også gjedde og sørv finnes her. Et opplagt objekt å gå løs på innen prosjektet for å stoppe 

fremmede fiskearter. 

 

Sørv etablerte seg i mange lokaliteter på 1960- til 1980-tallet, som følge av fiske med levende 

agn etter ål og gjedde (se Figur 6-5). Både Longum (gjedde i lang tid), Langsæ og 

Bjellandsvann var ved prøvefiske i 1990 registrert med tynne bestander, mens de bare få år etter 

hadde sterk bestand (Knutsen 1995). I Arendal har sørven hatt sterk negativ innflytelse på 

økologien i en rekke innsjøer. Den har også nå spredd seg til estuarine områder, og man venter 

den etter hvert i de fleste kystkommuner. Den siste observasjonen er i Åsvann i Vegårshei, hvor 

den har spredd seg nedover vassdraget til Skjerkholtlonene. Den ble også fanget i garn i 
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Leivann i Risør for mellom 5-10 år siden. Denne lokaliteten ligger tett opp til en rekke store 

innsjøsystemer, deriblant Risørs reservevannkilde Skarvann. Sørv er i sterk vekst i Aust-Agder. 

Den store negative innflytelse på innsjøenes økologi og vannkvalitet tilsier at drastiske tiltak 

snarest bør igangsettes. 

 

 

Problemet er at både regnlaue, sørv og gjedde har spredd seg til brakkvann like nedenfor 

startstedet Jordkjennstjenn. Landgangsvann (Figur 6-8) utgjør et stort 

brakkvannsomåde, som kan være startlokalitet til å innvadere andre områder langs 

kysten. 

 

Ørekyt er også i spredningsfase. Den finnes både øverst i vassdrag i Aust-Agder, Otra og i 

Nidelva (se f.eks. Homme 2006). Det er viktig å unngå arten i nye lokaliteter i et område som 

har vært kraftige utsatt for sur nedbør og nå blir kalket med millioner av kroner. Høyere pH 

favoriserer i tillegg karpefisk som ørekyt. Gullvederbuk er nå spredd til Borkedalsdammen ved 

Lillesand. 

 

Det var planlagt å igangsette genetiske studier i en rekke av de ovennevnte lokalitetene allerede 

fra sommeren 2001. Da ville en nærmere historisk spredningsvei kunne identifiseres for disse 

artene, og også om de kom til området i flere puljer, men dette studiet ble ikke satt i gang 

(Johannes Holmen pers.medd). 
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Telemark: 

Mange av artene er vanlige og viser økende utbredelse. Sørv finnes i alle kommunene langs 

kysten, som Kragerø, Bamble og Porsgrunn, og i en rekke lokaliteter. Suter er kanskje like 

vanlig som i Aust-Agder, men lite kjent. Mort finnes ved Notodden, i Grotbekktjern. Gjedde er 

vanlig mange steder, og det er nå stor fare for at den kan spre seg til øverste deler av 

Telemarkkanalen, og det arbeides intenst for at dette ikke skal skje (Engblom & Lauritzen 

2006). 

 

I lengre tid har sørv vært kjent fra Trollvann, like ved Risørs grense. Gjedde finnes på Levang-

halvøya og i mange innsjøer i Bamble, Skien og Porsgrunn. I Porsgrunn finnes sørven etter 

sigende i vassdraget fra Tvittingane til Farris via Oklungen og Ragnhildrødvann. Den finnes 

også i mange lokaliteter i Bjørkdalen. Arten kalles lokalt for hisling, som regnes for betegnelse 

for vederbuk eller gullbust, derfor er det noe usikkert om det virkelig er arten sørv det dreier 

seg om, og ikke gullbust.  

 

Sørv har i senere tid spredd seg til flere tjern i Kragerø, som Fossvann i Kjølenbrønnvassdraget. 

Den store innsjøen Hullvann har hatt sørv lenge (Huitfeldt-Kaas 1918), men økende antall må 

betraktes som en alarmerende sikkerhetsrisiko for videre spredning. I Bamble har 

Vissestadtjenn og Grostokkvann, like ved E18, fått sørv, og den relativt store innsjøen 

Stokkevann fått både sørv og gjedde. Telemark bør, i likhet med Aust-Agder, vurdere hvorledes 

sørven kan stoppes. Dette haster for at videre arbeid med å forvalte disse ferskvannene skal bli 

mulig. 

 

Vestfold: 

Dette fylket har naturlig grenseutbredelse for en rekke arter av karpefamilien som brasme, flire, 

vederbuk, stam, gullbust, karuss, laue og mort. Det er derfor svært vanskelig å fastslå om disse 

artene har økende utbredelse eller ikke. Sterkt eutrofe innsjøer som Borrevannet, Akersvannet, 

Revovannet, Hillestadvannet, Gjennestadvannet, Goksjø og andre har store populasjoner av 

karpefisk som holder disse lokalitetene i en permanent eutrof tilstand med nedbeitning av 

dyreplankton og intern gjødsling som resultat.   

 

Likevel er karpefisk på spredning, som f.eks. sørv i Larvik kommune. Flere innsjøer har fått 

arten de siste tiår, som Ulfsbakktjenn. Den finnes nå i så stort antall i Hallevannet og dette kan 

gi problemer med vannkvaliteten. Vestfold bør i likhet med Aust-Agder og Telemark undersøke 

utbredelsen for sine karpefisk i detalj, spesielt for sørv i den vestlige delen av fylket. Dessuten 

er gjedde på spredning i Sandeområdet. 
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Buskerud, Oppland, Oslo og Akershus og Østfold: 

Disse fylkene har de nye artene i ulike grad, fordi utbredelsessentere for artene er her, bortsett 

fra suter, som har sitt geografiske senter i Aust-Agder (se Figur 6-5). I Østfold er det spesielt 

suter som er på frammars, dette er også en av troféfiskene til meitefiskere. Hvis en gikk i gang 

med detaljerte biogeografiske studier i Østfold, kan nye spredningsmønstre komme fram. 

 

 

En innsjø som Årungen (Figur 6-9) har i løpet av noen tiår gått fra å være en gjedde-

innsjø-abbor lokalitet til å få nye arter som sørv og suter. Kilde web: panoramio.com 

 

Også i Oslo-Akershus finnes mange av artene i de lavereliggende delene, men her er også sørv 

(Ulvenvannet) og suter på frammars, men lite undersøkt. Det er forhold som tyder på at de 

mange av de kystnære, små isdammene er vesentlige spredningssentre for karpefiskene, mange 

av dem har suter, sørv og andre arter. En innsjø som Årungen har gått fra på 1970-tallet å være 

en gjedde-abbor-mort innsjø til nå i tillegg få suter og sørv. 

 

I Buskerud og Oppland er spredning av gjedde og mort til de store innsjøene som Randsfjorden, 

Krøderen, Sperillen og Tyrifjorden et av de store økologiske feltmanipuleringene de siste tiår 

(Lund 2007), kanskje et av Norges aller største. Sett fra menneskers synspunkt har mort svært 

negativ innflytelse på hele det pelagiske systemet og stoffsyklus i innsjøer (Brabrand et al. 

1990). 
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Fig 6-10: Morten har i løpet av et ti-år ”fyllt opp” hele det grunne Steinsfjorden, etter at 

den ble spredd via Randsfjorden og Tyrifjorden. 

 

Et vann som Einavann (= Einafjorden) har i tillegg gjennomgått en rekke forandringer når det 

gjelder fiskesamfunn, og har i dag både gjedde, sørv og flere arter. 

 

 

Et vann med ”nedbrutt invasjonsterskel” er Einavann (Figur 6-11) på Toten, med nesten 

en ny pelagisk-økologisk dagsorden i løpet av noen ti-år. I slike systemer sier vi at 

”invasion meltdown” er fullstendig. Kilde web: skiforeningen.no 

 

Hvis en undersøker det pelagiske samfunnet ser en hvordan effektene ”cascade down” 

(forplanter seg nedover), og det er tydelig hvordan zooplanktonet blir mindre og mindre for 

hver økologisk forandring med fiskemanipulering. Den største opprinnelige arten var D. 

longispina (øverst høyre), som forsvant tidlig, den neste er D. galeata (med hjelm), de neste er 
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mindre Daphnia og de aller minste nederst til venstre er B. longirostris (se Figur 2-2 med 

kommentarer). 

 

 

Sammensetningen av zooplankton i Einavann (Figur 6-12) og de ulike artene av 

cladocerer (vannlopper): Bosmina, Holopedium og Daphnia. Fra Brandrud et al. (1996). 

 

En ny art som spres i Akershus (Asker) er rødgjellet solabbor (Lepomis gibbosus (Linnaeus)). 

Det er påvist at den fører med seg parasitter som ikke er funnet tidligere i Norge. Fisken er 

relativt liten, men er agressive og revirhevdende, og hvordan den vil etablere seg med 

eksisterende arter, er ikke kjent (Carlsen 2007). 

 
6.3. GLOBALISERING OG FAUNAFREMMEDE FISKEARTER  
 

Under forholdene i verden nå, med en stor grad av globalisering og mennesker som beveger seg 

fra land til land, kan en strategi være vanskelig å utforme (Perring et al. 2005, Lodge & 

Schrader-Frechette 2002). Det heter nå at forurenser skal betale, men det er nesten umulig å: 

 identifisere hvem som har satt ut artene; 

 identifisere hvor ofte og systematisk de har vært utsatt; 

 finne ut hvor artene har kommet i fra. 
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Spesielt er dette vanskelig når det ikke forskes vesentlig innen dette emnet. Det ville være 

mulig å kunne identifisere hvor de ulike artene og populasjonene kommer fra, hvis man 

anvendte molekylærbiologiske metoder. Men dette forutsetter forskning og bevilgning av 

betydelige økonomiske midler. Forholdet mellom globalisering og faunafremmede fiskearter er 

bare i sin første fase. 

 

7. HVORDAN ANGRIPE PROBLEMET?  

 

Vi må nå forholde oss aktivt til den sterke spredningen av disse fiskeartene i Sør-Norge, og på 

lignende måte som for andre arter bestemme oss for hvorledes vi skal forvalte disse 

ferskvannene. Vi må definere et utbredelsesområde for sørv og gjedde, og videre bestemme om 

vi vil ha regnlaue, gullvederbuk og solabbor i Norges fauna. Det er nå vi kan bestemme det 

(iallfall i noen deler av vårt land) - om noen få år kan det være for sent. Vi skal huske på at de 

fleste mellomeuropeiske fiskearter med letthet kan bli satt ut og trives i de fleste norske 

områder, bortsett fra på det kaldeste høyfjellet (der kun ørekyte kan leve). Den største 

trusselfaktoren for spredning av faunafremmede fisk nå er sportsfiskere som bruker levende 

karpefisk som agn eller direkte setter ut arter. Gjedde settes ut av mennesker som siden ønsker å 

høste av denne, for mellomeuropeere, så viktige fiskeart.  

 

Naturlig eutrofe og kalkrike innsjøer, med tilhørende vassdrag, som finnes i relativt uberørte 

områder, er det stor mangel på i tilsvarende områder av Europa. Saken dreier seg derfor også 

om menneskers forhold til egen kulturhistorie. Viktige spørsmål blir: hvorfor skal vi verne disse 

områdene, hva skal vi verne og hvorledes skal vi verne? Biotopene må i tillegg sees i økologisk 

sammenheng. Det hjelper lite å verne en eller flere fiskearter, hvis de fleste andre 

byttedyrartene er gått tapt ved at karpefiskene har fått utvikle seg fritt i noen tiår. Via grunn- og 

anvendt forskning må det fastslås hvordan fredningsmetodene skal tilpasses disse biotopene. 

 

7.1. STRATEGIER OG METODER RUNDT SPREDNING AV FAUNAFREMMEDE 

FISKEARTER  

 

Spredning av karpefisk som sørv, regnlaue og suter og gjedde har nådd en slik betydelig 

geografisk utbredelse i Sør-Norge at vesentlig innsats må gjøres for å stoppe disse. Ørekyte har 

allerede lenge fått oppmerksomhet og er utenfor dette prosjektet (Saltveit & Brabrand 1991, 

DN 1995, Hesthagen & Sandlund 1997, Vøllestad et al. 1999, Taugbøl et al. 2002). Spredning 

av arter som gjedde og karpefisk endrer den opprinnelige fiskefauna, vannkjemi, vannkvalitet, 

mikroorganismer og parasitter betydelig, som nevnt foran. Kort oppsummert dreier det seg om 

en totalpåvirkning av ferskvannene. 
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Men bruk av vannene er bare en av sidene. Saken dreier seg også om hvem som skal bestemme 

forvaltning og utbredelse av ferskvannsfisk i Norge, landets egne innbyggere eller tilfeldige 

sportsfiskere. Dessuten dreier utbredelse av fisk seg om mye mer enn om fisken finnes her eller 

der. Menneskenes historiske bruk av lokal natur og de besøkendes og lokalfolkets forventninger 

av innholdet i naturopplevelsen blir også påvirket. Dette er viktige deler av et lands kultur og 

også det som et land selger som opplevelser innen sin besøkelsesnæring. Derfor må reiselivet 

på banen, og denne gang ikke bare for å selge et produkt. Det er vesentlig reiselivets fortjeneste 

at vi nå sitter med den nye fauna i Sør-Norge, og de bør også ta et delansvar for dette. Næringen 

har imidlertid ingen dypere historie i å involvere seg i forvaltning av norsk natur, bortsett fra 

kortsiktig profitt på noe som vanligvis tidligere er skapt av norsk kulturhistorie og lokal 

aktivitet. 

 

Påvirkningen i Sør-Norge dreier seg også om biologisk mangfold, nøkkelbiotoper, sjeldne 

økosystemer og sjeldne arter. Ferskvannene som nå blir sterkt påvirket av spredning av gjedde 

og karpefisk hører til sjeldne rødlistebiotoper, også på verdensnivå. De er naturlig næringsrike, 

kalkrike med meget høyt biologisk mangfold. Tap av disse biotoper utgjør et vesentlig inngrep i 

Norges nøkkelbiotoper og er i mot intensjonene fra Riokonvensjonen.  

 

Noe av hovedproblemet er at vi vet altfor lite om de gamle økosystemene som vi mister og de 

”nye” økosystemene som oppstår basert på karpefisk og gjedde. De har aldri mottatt vesentlige 

av Norges forskningsmidler. Det er nødvendig å tilrettelegge for forskning nå, hvor også 

genetikk og parasittologi bli inkludert. I tilfellene over som angår alle potensielle arter som kan 

spres over geografiske områder, vil det i vårt tilfelle være kun ”målfisken”og ”agnfisken” det 

gjelder.   

 

For å motvirke spredning av følgende fisk, er det nødvendig å konsentrere seg om: 

 ”game”-, spise- og agnfisk (utenlandske sportsfiskere) 

 troféfisk og norske meitfiskere 

 utsetting fra akvarieentusiaster (og lignende aktiviteter) 

 

Det finnes metoder for å stoppe spredningen av disse artene, og innsaten må settes inn på flere 

nivåer (Temple 1990). Det er viktig at artene nå ikke spres til flere lokaliteter, fordi dess 

vanligere de blir, dess lettere blir de spredd til enda flere områder. 

 

Problemet må angripes av en rekke aktører som bør samarbeide: kommunene (de få som fortsatt 

har det) med sine miljøvernrådgivere, fylkene gjennom Fylkesmannens miljøvernavdeling, 
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Fylkeskommunen, Direktoratet for naturforvaltning, Norges Jeger og Fiskeforbund, 

reiselivsaktørene i kommunene, fylkene og på landsnivå, Miljøverndepartmentet i Norge og 

Tyskland, Økokrim, det lokale politi, Tollvesenet og forskere ved universiteter og høyskoler.  

 

Det som i virkeligheten foregår og saken i ytterste instans gjelder, er faunakriminalitet og tap av 

biologisk mangfold på mange trofiske nivåer. Denne er ikke mindre alvorlig enn utryddelse av 

norske arter på ”rødlistene”, som velkjente rovfugl. Situasjonen er at en rekke biotoper de siste 

tiår har mistet sine laksefiskpopulasjoner, og en ukjent mengde genetisk informasjon er således 

gått tapt. I flere tilfeller ble krepsdyret reliktkreps (Mysis relicta) satt ut i trønderske innsjøer, 

og følgene var katastofale for pelagiske laksefiskbestander fordi artene konsumerer samme type 

føde. Grunneierne har nå fått erstatning. Bør norske myndigheter og/eller reiselivsaktører på 

tilsvarende måte erstatte edelfisken som er gått tapt i kystnære innsjøer rundt Skagerrak?  

           

Man må informere på alle nivåer om dette alvorlige miljøproblemet i Norge. Det må trykkes på 

informasjonsplakater ved Norges grenser og med rød, uthevet skrift i alle reislivsbrosjyrer. 

Naturen som de ønsker å oppleve er i ferd med å gå tapt, og man drar vel ikke til Norge for å 

oppleve mellomeuropeiske fiskeforhold? Eller kanskje det er nettop dette de ønsker? 

 

7.2. ETTER AT SKADEN ER SKJEDD OG ARTENE FINNES I LOKALITETEN  
 

Hvis artene allerede har kommet inn i vannmassene, finnes en del kjente biologiske 

bekjempingsmetoder. De fleste av disse dreier seg om å innplantere effektive predatorfisk, som 

f.eks. gjørs. Gjørsen undertrykker planktoniske arter av karpefisk som mort (Brabrand & 

Faafeng 1993) og sannsynligvis sørv. Imidlertid er det ikke sikkert at gjørs, selv om den er 

virksom mot mort (en art som ikke utvikler høy rygg), er en god metode for å undertrykke sørv. 

Det er kanskje heller ikke fornuftig å spre gjørs til stadig nye geografiske områder. Andre 

predatorfisk som gjedde ser ikke ut til å kunne undertrykke sørven, både fordi sørven utvikler 

enda høyere rygg i gjeddevann, og fordi gjedde vanligvis ikke er effektiv predator i de frie 

vannmasser. Gjeddene oppholder seg i litoralsonen med sine revirer.  

 

7.2.1. BRUK AV ROTENON FOR Å FJERNE UØNSKEDE FAUNAELEMENTER 

Sørlandet har altså akkurat gjennomgått en smertelig erfaring med hva som skjer når Europas 

industriutslipp spres til de følsomme norske vannene. Men kalking av sure vann er et begrenset 

problem sammenlignet med det å bli kvitt gjedde og karpefisk som regnlaue, sørv og suter. 

Dette er så godt som umulig, og lar seg ikke gjøre ved vanlige økologiske metoder, som f.eks. 

utfiskning eller ved biomanipuleringer. Den eneste måten sikre å bli kvitt disse artene synes å 

bruke plantegift som rotenon, som imidlertid er en betent miljøpolitisk sak (Vøllestad 1998, 
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NMF 2000). Rotenon er økologisk sett ingen ønskelig strategi, men i ekstraordinære situasjoner 

benytter miljømyndighetene ekstraordinære tiltak (jfr. Gyrodactylus- og ørekyt problemet).  

 

Siden det er grunnforskning vi forskere driver med, forventes det at vi utfører grundige 

empriske studier av faktiske relasjoner. Derfor må det oppsummeres hva tidligere grunnforskere 

har funnet når det gjelder bruk av rotenon. I Norge har vi imidlertid brukt meget lite rotenon i 

innsjøer sammenlignet med Sverige og spesielt USA. Men til sammen foreligger en mengde 

data når det gjelder de biologiske effektene av rotenon, eller rettere sagt mangelen på 

identifiserbare biologiske effekter. De fleste artene kommer tilbake i lokaliteten etter bruk av 

rotenon, selv om det tar noen måneder (Almquist 1959, Lindgren 1960, Andersson 1963, Kiser 

et al. 1963, Himberg & Aho 1966, Anderson 1970, Tuunainen 1970, Tobiasson 1979, Ugedal 

1986, Dolmen et al. 1995, Arnekleiv et al. 1997, Finlayson et al. 2000, McClay 2000, Fjellberg 

2004). Spesielt når det gjelder små lokaliteter kunne rotenon vært brukt i en tidlig fase slik at 

man derved kunne unngått at fiskene infiserte store innsjøer, som i tilfellet med Rore og 

Jordkjennstjenn ved Arendal (Figur 6-6). Når en skal utrydde en art, er det viktig å se prosessen 

i en økosystem-sammenheng (Zaveleta et al. 2001), fordi prosessen kan være problematisk 

(Myers et al. 2000).  

 

Rotenon er et ekstrakt fra ulike tropiske planter i erteplantefamilien (se i ref. over). Ekstraktet, 

et krystallinsk keton (C23H22O6), er meget lite løselig i vann. Ekstraktet er derimot både 

fettløselig og løselig i mange organiske løsningsmidler. Dette gjør at rotenon lett trenger 

gjennom cellemembraner og inn i celler. For at rotenon skal holdes i vannløsning må det 

tilsettes dispergeringsmidler. Det er disse som sier å være giftige og lite ønskelige i våre 

ferskvann. Rotenon brytes relativt raskt ned i naturen. Tilstedeværelse av okygerende 

forbindelser og sterkt sollys bryter ned stoffet, samt oksygen og høy temperatur. Det er derfor 

vanlig å anta at alt rotenon brytes ned i løpet av få dager, men behandling av innsjøer på høsten 

ved lavere temperatur kan føre til at rotenon også finnes i vannmassene om våren. 

 

Når rotenon kommer inn i cellene, virker de biokjemisk sammen med stoffer slik at 

cellerespirasjonen blir nedsatt eller blokkert, som raskt fører til død for organismene. Rotenon 

vil med sine egenskaper raskt passere cellemembranene i gjellene og komme inn både i 

blodbanen og gjellecellene. Dette fører til en effektiv spredning av stoffet i kroppen og en 

forholdsvis rask død.  
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Figur 7-1. Den viktigste grunnen til at permanent vannlevende dyr kommer tilbake etter 

bruk av rotenon, er at de har hvilestadier (Figur 7-1), hvor eggene kan ligge i flere hundre 

år og deretter klekke. Det foreligger mange studer på slike ”egg-banker”, også i Norge 

(Nilssen 1984). 

 

Rotenon virker umiddelbart på fisk og en hel rekke invertebrater, som bunndyr og 

dyreplankton. Imidlertid tar det ikke lang tid før de fleste invertebratene igjen finnes i 

ferskvannene, mens fisken vanligvis forblir borte. Men noen av karpefiskene som suter og 

karuss er spesielt hardføre og det kan være nødvendig å gjenta behandlingen for å bli kvitt disse 

artene. Dess mindre vegetasjon og sedimenter innsjøene har, dess kraftigere effekt har rotenon 

på fiskeartene. Sørv har imidlertid stor motstandskraft mot rotenon, i likhet med suter og 

karuss. Derfor må konsentrasjonen være høyere enn normalt hvis rotenon skal brukes til å 

utrydde sørv og disse artene. 

 

I skyggen av den store satsingen på kalking av forsurede norske fiskevann og oppmerksomheten 

rundt spredning av ørekyt og påvirkning på ørret, har disse karpefiskene ”i det stille” kunne 

spre seg til kystnære innsjøer. Følgene av spredningen og disse karpefiskers økologi i deres 

”nye” biotoper er så godt som ukjent i Norge. I tillegg er det alvorlig at reiselivsaktørene aldri 

synes å ha forstått at denne utarmingen av norsk natur ødelegger fiskevann som de selv i 

turistbrosjyrene nettopp bruker for å tiltrekke seg utenlandske besøkende. Hvis slike 

”mellomeuropeiske fiskemetoder” (som meitefiske etter gjedde med levende karpefisk) ikke 

stoppes, vil stadig flere innsjøer blir skadet for alltid. Fylkes- og de sentrale administrasjonene 

har historisk sett vært mest opptatt av kalking av forsurede vann, og kan ikke ennå synes å ha 

behandlet dette som det alvorlige problemet det er, selv om det nå er i ferd med å komme på 

dagsorden i fylkene Aust-Agder og Rogaland. I tillegg er kunnskapen om mellomeuropeiske 

fiskearter, innsjøøkologi og fiskemetoder begrenset i Norge. Derfor har svært få trodd at 

problemet kunne bli så akutt. Man vet så godt som ingenting av følgene av den nye 
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”mellomeuropeiske fauna” i norske innsjøer. Slik kunnskap behøves nå, hvis vi vil forvalte og 

eventuelt restaurere disse allerede sterkt påvirkede biotopene. 

 

7.2.2. BEHOV FOR KUNNSKAP OM FORVALTNING AV GJEDDE OG KARPEFISK-VANN 

 

Det foreligger ingen planer for forvaltning av disse biotopene, bortsett fra forsøk på å fiske ut 

enkeltbestander. Intensive undersøkelser gjort av profesjonelle saltvannsfiskere med 

profesjonelt utstyr i Sør-Sverige, løste ikke problemet med karpefisk, men overførte en større 

del av populasjonen fra større til mindre kroppsstørrelse. Intensive studier av 

”hvitfiskproblemet” på 1960-tallet i Sveits og Østerrike klarte ikke å løse problemet med 

økning av karpefisk i en rekke innsjøer med ulik dybde og morfologi. Fjerning av karpefisk 

med alle kjente utfiskingsmetoder synes så godt som umulig.  

 

Videre er det vanskelig å gjøre noe med de norske innsjøene fordi lite er kjent om artenes 

økologi i den type lokaliteter hvor de nå sprer seg til. Dessuten er den økologiske virkningen av 

den store mengde av årets yngel (0
+
) så godt som helt ukjent. I Vestfold hvor disse artene finnes 

i en rekke betydelig mer næringsrike innsjøer enn lenger sør i Norge, er det klart at store 

mengder karpefisk holder disse innsjøene i en permanent eutrof tilstand med store mengder 

næringssalter som kommer fra fisk og sedimenter og kontinuerlig algeblomst, til dels med 

giftige stammer.  

 

Lang tids neglisjering av disse artenes autøkologi i Norge, har gjort at vi ikke kan gi noen gode 

råd rundt forvaltning av artene, bortsett fra at utfiskning ikke ser ut til å være en holdbar 

metode. En intensiv fjerning av gytemoden fisk kan kanskje holde populasjonen på et 

middelstort nivå, men siden en voksen hunn kan produsere 450 000 avkom, skal det ikke mange 

sesonger til med lav fiskeintensitet før populasjonen igjen eksploderer.  

 

Når det gjelder gjedde, har det vært foreslått å prøve utfisking. Det finnes til nå ingen lett 

metode å fjerne gjedde fra vann som er dekket med mye vegetasjon. I mer vegetasjonsfattige 

innsjøer har man kunnet fjerne litoralvegetasjonen, og deretter fått en lavere tetthet av gjedde 

fordi deres naturlige gjemmesteder blir borte. Men fjerning av littoralvegetasjonen er praktisk 

vanskelig i de fleste av innsjøene i Sør Norge.  

 

Det spesielle med innsjøene ute ved kysten er at de har så mye storvokst gjedde, helt opp til 20 

kg. Slike såkalte ”krokodiller” ville være totalt uønsket i alle typer dambruk i Mellom-Europa, 

hvor alle gjedder over ca 2-3 kg er bannlyst. Hvis de kystnære innsjøene skulle forvaltes etter 

økologisk kunnskap fra Europa, ville alle gjedder være mindre en 2-3 kg.  Dette betyr at også en 
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rekke ørret og abbor ville kunnet sameksistere med gjeddene, fordi gjedde spiser fisk med 

størrelse 1/4 -1/3 av egen kroppslengde.  

 

Kombinasjonen av sørv og (stor) gjedde er muligens den verste, og kan kanskje sies å være 

ødeleggende for alle attraktive matfisk, som laksefisk og abbor. Her dominerer ”krokodillene” 

litoralsonen, men har imidlertid vanskeligheter med å predatere sørv på grunn av deres 

høyvokste rygg, og lar alle 0
+
 av sørv være i fred. Disse ”grasshoppene” (0

+
 sørv) dominerer og 

sulter ut all annen planktonisk fisk eller fisk med planktoniske stadier i utviklingen. Slik kan 

innsjøenes struktur best betegnes som ”sørv-gjeddevann”, der ingen av disse artene historisk 

sett er konsumarter i Norge, og sørven ikke engang ønskes konsumert av huskatten. 

 

7.3. KONKLUSJON: FORSLAG TIL FORSKNING OG UTREDNING I ”HOTSPOT”S 

OMRÅDER RUNDT SPREDNING AV FAUNAFREMMEDE FISKEARTER  

 

Det arbeides mye med utbredelse og spredning av arter i Norge, og i mange av rapportene er 

flere av artene nevnt som er omtalt i denne undersøkelsen (Qvenild et al. 2008, Gjershaug et al. 

2009); likevel synes størrelsen av problemet ikke å være fullstendig innsett av myndighetene. I 

en Handlingsplan for Innlandsfiske fra 2006 (LM 2006) blir ressursgrunnlaget for innlandsfisk 

kommentert, men her er ikke den alvorlige situasjonen kommentert og innholdet oppdatert (LM 

2006 s. 12). Spredningen av nordlig gjedde, sørv, suter, regnlaue, karpe, mort, karuss, 

gullvederbuk, stingsild og solabbor bør nå komme på miljøvernmyndighetenes dagsorden, og 

betydelige økonomiske midler bør allokeres til dette.  

 

Spredning av karpefisk som sørv, regnlaue, suter, mort, gullvederbuk, karpe og gjedde har nådd 

slik stor geografisk utbredelse med store økologiske følger i Sør-Norge at betydelig forskning 

og utredninger bør igangsettes. Her foreslås der følgende: 

1. historisk-geografisk oversikt over problemet; 

2. økologisk oversikt over problemet; 

3. praktisk utarbeidelse av rutiner for motvirkning av spredning internt i Norge og ved 

grensene. 

 

Blant det første som må utføres er en biogeografisk – og ikke minst detaljert historisk – 

undersøkelse av problemets omfang, f.eks. etter modell fra ”Fisketiltaksplan for Arendal 

kommune” utarbeidet ved Landbrukskontoret i kommunen (Olsbu et al. 1997). Dette er et 

meget solid studium over fiskeutbredelsen i Arendal kommune, kommunen som kanskje har en 

av de største utbredelsene av faunafremmed fisk i Norge? Hvis kommunene som er utsatt for 

spredning av de ovennevnte fiskeartene kunne gjøre det samme som i dette studiet, ville dette 
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være en solid start på prosjektet. Historien rundt spredning av fiskeartene er spesielt viktig og 

krever grundig feltarbeid og god kontakt med lokalbefolkningen. Samtidig bør en velge ut 

kritiske lokaliteter for spredning og utrydde uønskede arter, som f.eks. Jordkjennstjenn i 

Tvedestrand.  

 

 

Figur 7-2. Dette meget grundige dokumentet er utført av Arendal kommune og et 

forbilledlig eksempel og modell for hvorledes de ulike kommunene kan utføre et arbeid 

rundt sprening av faunafremmed fisk. 

 

 

Når det gjelder det første punktet må det settes i gang prøvefiske i en lang rekke lokaliteter fra 

Karmøy i Rogaland til utvalgte lokaliteter i Østfold (se avsnitt 6 Figur 6-1). Dette kan ta flere år 

og må nå gi endelig resultat over problemets størrelse; nå må vi vite – ikke lenger tro. Det er 

helt avgjørende at alle detaljene rundt spredning av fisk kommer fram i den historiske 

oversikten – kun slik kan vi forstå hva som hender og når det hendte. Dette betyr mye arbeid på 

dette feltet, men slik vil også prosessene bli klarere. I noen av sakene (f.eks. Gjevingvassdraget) 

kan det bli nødvendig å konsultere gamle politisaker. 
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Den økologiske virkningen av spredningen foregår på mange nivåer: historien rundt fisk (og 

andre organismer) i de utvalgte lokalitetene, fiskearter (parasitter, bakterier), fytoplankton, 

zooplankton og vannkjemi. Vi vet så godt som ingenting av økosystemeffektene i ”få-fisk” 

lokaliteter med de nye artene. Forskningen har hovedsakelig foregått i fylkere med det største 

antall fisk i Norge; sør-øst Norge. De ulike ”hotspots” områdene vil bli behandlet fylkesvis, 

basert på Kapittel 6 og Figur 6-1. Både infiserte lokaliteter og referanselokaliteter må 

undersøkes. 

 

Rogaland: 

R1: gjeddevannene på Karmøy; 

R2: Jæren (sørv): Frøylandsvann, referanseområder: Orrevann og Storamos; vassdrag (elver, 

bekker) med sørv må også undersøkes. 

 

Vest-Agder: 

VA1: Lista-Farsund (karpe, sandkryper): Mosvolltjenna, Nesheimvann, Kråkenesvann; 

VA2: Mandal (sørv): Mandalselva, Kigevann og andre lokaliteter; 

VA3: Kristiansand-området (sørv, gullvederbuk m.m.): Gilsvann; Kristiansand er spesielt dårlig 

kjent på landsbasis. 

 

Aust-Agder: 

AA1: Grimstad (gjedde, sørv): Rossholttjenn, Rore, Temse; 

AA2: Arendalsområdet (se fleste artene): Nedre Nidelva (til Rise), Stoaområdet, Sørsvann, 

Longum, Songevassdraget; 

AA3: Grenseområdet til Tvedestrand (regnlaue, sørv, gjedde): Jordkjennstjenn, Molandsvann, 

Langangsvann; 

AA4: Gjevingvassdraget og nedre del av Storelva (gjedde, sørv): Størdalsvann, Gulspettvann, 

Storelva-nedre del, Valletjenn, Lundevann, Åsvann til Skjerholtlonene, Lindlandsvann; 

AA5: Lavpredasjonsamfunn Fie-Åkvåg: kystvassdragene med Fievann, Åkvågvann, 

Kvennevann. 

 

Telemark: 

T1: Kjølebrønnvassdraget og nærliggende kystvassdrag (sørv, gjedde): Barlandstjenn, 

Fossvann, Trollvann, Bjelkviktjenna, ”Kammerfoss”tjenn, øyene utenfor Kragerø; 

T2: Nedre Grenland (flere arter): Stokkevann, Vissetadtjenn, Grostokktjenn; 

T3: Øvre Farrisvann (flere arter): Oklungen, Lakssjø, Gorningen. 
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Vestfold: 

V1: Larvik-området (flere arter): Ulfsbakktjenn, Kleivertjenn, Langevannet, Mørjerødtjenna, 

Paulertjennene, Torsteintjenn, Melaugtjenn; 

V2: nordøstre del av fylket (gjedde). 

 

Buskerud: 

B1: Lier (flere arter): Damtjenn; 

B2: Store innsjøer (mort): Steinsfjorden, Tyrifjorden. 

 

Oppland: 

O1: Toten (flere arter): Einavann (Einafjorden), Sillongen. 

 

Oslo-Akershus: 

OA1: Asker (flere arter): Dikemarkområdet (med Buskerud), Drengsrudtjennene, de tidligere 

isdammene rundt Oslofjorden. 

OA2: Ås/Ski m.fl. (suter, sørv): Årungen. 

 

Østfold: 

Ø1: spredning av arter som suter og karuss: Vansjø og nedslagsfeltet. 

 

Som det framgår av planene over for områdene med gjedde og karpefisk (Oslo-Akershus og 

Østfold), er det hovedsakelig ”hotspots” områdene som i første fase bør gjennomgås. Disse 

sørøstlige områder i landet har de fleste artene, men også her spres det faunafremmede arter 

som suter – en attraktiv meiteart.  
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8.  ETTERORD OG TAKKSIGELSER       

          

Selv om dette arbeidet ble igangsatt i 1999 og fikk økonomiske midler i løpet av 2002, kunne en 

vesentlig, eller kanskje den vesentlige del av oppgaven, ikke løses før i 2008/9. Først da ble de 

norske innsjøenes unikhet klart for oss. I tidspunktet som hadde gått, hadde vi prøvetatt ca. 

2000 lokaliteter i Norge, Sverige, Danmark, Skottland, Irland, samt fått tilsendt eller bearbeidet 

ytterligere flere hundre lokaliteter fra de fleste nordlige landene i det øvrige Holarktis (takket 

være hjelp fra en rekke prøvetagere og kolleger). Det viktigste var imidlertid starten på et 

studium av pelagiske daphnider (av slekten Daphnia) i Palearktisk. Dette involverte intenst 

feltarbeid i varierte biogeografiske områder som Fennoskandia og Danmark, samt på de 

Britiske Øyene. Den opprinnelige Daphnia longispina beskrevet av Linnés samtidige, O.F. 

Müller i 1776 og illustrerte i 1785, ble omsider identifisert. Dette hadde vidtgående følger for 

norske pelagiske daphnider, fordi fire tidligere isolerte arter ble benevnt D. longispina (O.F. 

Müller, 1776) her i landet, nemlig de gamle G.O. Sars’ske boreale D. lacustris G.O. Sars, 1862, 

den melaninske høyfjellsarten D. l. alpina G.O. Sars, 1890 (= ”D. umbra”), og noen ganger D. 

galeata morfotype obtusifrons G.O. Sars, 1863/1890. Av de tre morfologisk like artene, er D. 

longispina en polymorf, meget fleksibel art utbredt over store deler av Palarktisk, mens 

hovedutbredelsen på kloden for D. lacustris og D. l. alpina (som kan motstå UV-stråling på 

grunn av melanin i kroppsskallet) var i Norge og Fennoskandia, spesielt i lokaliteter med lav 

predasjon fra planktivor fisk. Det er forhold som tyder på at disse to, meget nærstående artene, 

er utspesifisert før siste istid, og nettopp i lavpredatorsystemer. Slike lavpredasjonssystemer for 

fisk kunne imidlertid ha ligget både i arktiske, subarktiske og tempererte strøk. Restområdene 

etter slike lavpredasjonssystemer er deler av Norge, innenfor alle temperaturregimer. Utenom 

områder med planktivor fisk, er D. lacustris vanlig også i varme områder (Sars upubl.data). 

Lavpredasjonsøkosystemer, som er varme (ikke sterkt saline – som også undertiden ikke har 

fisk), finnes nesten ikke lenger på kloden, fordi slike attraktive økosystemer er fylt med fisk, 

eller er i prosessen med å bli fylt med fisk (i Irland). Slik er også situasjonen i Norge. Dette 

arbeidet ble sterkt forsinket fordi vi ikke kunne svare på et tilsynelatende enkelt spørsmål om 

spredning av disse artene i Norge. Først etter flere års arbeid på biogeografi, spredningsøkologi, 

genetikk, fylogeni og taksonomi på mikrokrepsdyr i Holarktis ble de ekstreme særegenhetene til 

norske lavpredatorsystemer helt klare. Disse er rester etter tidligere meget vanlige økosystemer 

over grensen til passiv invasjon til planktivor fisk. Dette utgjør kanskje færre enn noen tusen 

innsjøer på globalt nivå; og er derfor en vesentlig naturarv for menneskeheten. Spredning av 

disse artene til varme, lavpredasjonssamfunn i Norge er derfor en økologisk sak for 

menneskeheten, hvis vi ikke ønsker en ytterligere homogenisering av holarktisk biogeografi. 

Disse økosystemene er Norges ansvar innen biomangfold-feltet. 
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Dette prosjektet er finansiert av Direktoratet for Naturforvaltning (DN) og vi takker Heidi 

Hansen for tålmodighet og støtte underveis. Forfatteren takker en rekke personer for hjelp og 

samarbeid i felt. Feltarbeidet er støttet av Miljøvernavdelinger hos Fylkesmannen i Aust-Agder, 

Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Oslo/Akershus og Østfold. Informasjon rundt 

utbredelse av karpefisk og gjedde har kommet fra en rekke privatpersoner, spesielt Øyvind 

Solberg, Herefoss, grunneiere, jeger- og fiskeforeninger og kommuner i store deler av det 

geografiske området i Sør-Norge. For ytterligere informasjon om tilstanden i de ulike fylkene 

takker vi følgende personer hos Fylkesmannens miljøvernavdeling i de ulike fylkene; Rogaland: 

Trond Erik Børresen, Vest-Agder: Edgar Vegge, Aust-Agder: Dag Matzow, Telemark: Finn 

Johansen, Vestfold: Christian Gjeving, Buskerud: Erik Garnås, Åsmund Tysse, Oppland: Ola 

Vegge, Oslo-Akershus: Terje Wivestad, Østfold: Leif Roger Karlsen. Følgende personer takkes 

for opplysninger om spredning av fisk: Eivind Berg (Skien), Bjørn Elnan (Sande kommune), 

Roy Langåker (NINA) og Jan Henrik Simonsen (IMR, Flødevigen). Skotske innsjøer er 

prøvetatt av Ann-Helén Rønning og John Doherty, og Ann-Helén Rønning har også bidradd i 

feltarbeidet i Irland. I Irland takkes Kieran McCarthy, Galway for gjennomføring av 

undersøkelse og transport til en rekke lokaliteter i Vest-Irland, Richard O’Calleghan, Cork for 

planktonprøver og informasjon og Julian Reynolds, Ken Irvine, Agnieszka Pociecha og Elvira 

de Eyto for informasjon om plankton og fiskeforhold i irske innsjøer. Vi er svært takknemlige 

for all denne hjelpen, uten denne kunnet vi ikke presentert en noenlunde oppdatert status for 

artene og eller fått utført dette arbeidet. 
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