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Sammendrag 
 
Johnsen, S.I., Strand, D., Hansen, M., Biering, E. & Vrålstad, T. 2011. Signalkreps og krepse-
pest i Skittenholvatnet og Oppsalvatnet, Hemne kommune - Kartlegging, vurdering av spred-
ningsrisiko og forslag til tiltak. - NINA Rapport 753. 27 s + vedlegg.  
 
Den nordamerikanske arten signalkreps (Pasifastacus leniusculus) er bærer av krepsepest-
smitte (Aphanomyces astaci), og ulovlig introdusert i Norge. Spreding av signalkreps, og der-
med krepsepest, truer edelkreps (Astacus astacus) både i Norge og Europa. I august 2011 ble 
det fanget én signalkreps i garn i Skittenholvatnet i Hemne kommune, Sør-Trøndelag som var 
bærer av krepsepest. Dette er det første funnet av ulovlig signalkreps utenfor Østlandsregio-
nen. Bakgrunnen for denne rapporten er at Direktoratet for Naturforvaltning (DN) og Mattilsynet 
(MT) ønsket en bedre oversikt over situasjonen både med tanke på bestandsstatus og smitte-
risiko. Videre var det behov for en risikovurdering for smittespredning via rogn fra Genbanken 
på Haukvik da Genbankens vannkilde, Oppsalvatnet, også viser seg å ha signalkreps.  
 
For å vurdere forekomsten av signalkreps ble det brukt teiner og elektrisk fiskeapparat, samt 
gjennomført dykkeundersøkelser. Vann ble undersøkt for tilstedeværelse av A. astaci sporer 
ved hjelp av ultrafiltrering og etterfølgende molekylære analyser fra totalt 1000 liter vann fordelt 
på Skittenholvatnet, Oppsalvatnet, Spjøta og Genbanken på Haukvik. Det ble analysert ytterli-
gere 10 signalkreps fra Oppsalvatnet med tanke på A. astaci bærerstatus. 
 
Basert på fangst per innsatsenhet og lengdefordelinger er signalkrepsbestandene i Skittenhol-
vatnet, Oppsalvatnet og det mellomliggende elvepartiet (med Litløyvatnet) godt etablert. Tem-
peraturforhold, lav trofigrad og lave nivåer av kalsium har trolig ført til bestandsutviklingen har 
gått sakte, og bestandene kan derfor ha vært i innsjøene i minst 15-20 år. Det ble ikke funnet 
tegn til signalkreps i Spjøta. Molekylære analyser av signalkreps fra Oppsalvatnet viste lav 
prevalens av A. astaci, og kun 20 % av de undersøkte individene herfra testet positivt. For de 
andre lokalitetene er ikke andel positive smittebærere kjent. Imidlertid ble det ikke påvist spor 
av A. astaci i vannprøver fra noen av lokalitetene, noe som indikerer lav A. astaci prevalens. 
 
Det er alltid en risiko for spredning av signalkreps ved at mennesker frakter den til nye lokalite-
ter. Bestandene i Hemne er imidlertid relativt lite tilgjengelige. Vannene er privat eide, og ad-
gang begrenset av én låst bom for Oppsalvatnet og fire låste bommer for Skittenholvatnet. Det 
er en viss fare for egenvandring av signalkreps over dammen i Oppsalvatnet og ned i Spjøta. 
Det er imidlertid usikkert om signalkreps vil kunne etablere seg i Spjøta da de øvre delene av 
Spjøta ofte blir tørrlagt. Det er imidlertid enkelte kulper nedover i Spjøta hvor signalkreps kan 
antas å kunne etablere seg. Fare for spredning av krepsepestsmitte vurderes som minimal på 
generelt grunnlag inkludert inn i Genbanken. Samlet tyder resultatene på lav prevalens av A. 
astaci i signalkreps, i hvert fall i Oppsalvatnet som er Genbankens vannkilde. Videre er spore-
nivået av A. astaci er under deteksjonsgrense i 200 til 300 liter vann per undersøkte lokalitet 
(deteksjonsgrense ≈ 1 spore). Det sannsynliggjør at faren for smittespredning via vann og vek-
torer (biologiske og mekaniske) er minimal sammenlignet med faren for spredning under et ut-
brudd av krepsepest. Det er ingen edelkrepslokaliteter i direkte kontakt eller nærhet til det 
rammede området i Hemne. Trolig er det kun ulovlig forflytting av signalkreps som kan spre 
smitten videre og potensielt lede til et krepsepestutbrudd dersom de settes ut i edelkrepslokali-
teter. Videre vurderes faren for smittespredning ut av Genbanken via desinfisert rogn som neg-
lisjerbar forutsatt at Genbanken får på plass en tilfredsstillende løsning for skyllevann etter des-
infeksjon. Desinfeksjonsprosedyre for rogn, det eneste biologiske materialet som forflyttes ut 
av Genbanken, er tilfredsstillende med tanke på eliminering av A. astaci. Ut ifra en totalvurde-
ring er rogna å betrakte som risikofri med tanke på smittespredning.  
 
Avslutningsvis lister vi mulige tiltak som inkluderer jevnlig overvåkning av signalkrepsens be-
standsutvikling og målinger av agensnivå i vann og kreps. Videre vil flytting av steinblokker (is-
brytere) minst 15 cm vekk fra damveggen ved utløpet av Oppsalvatnet kunne bidra til en mer 
definert barriere for utvandring av signalkreps til Spjøta. Mulige tiltak som hardt fiske og kje-
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misk sanering er kort kommentert med tanke på gjennomførbarhet og behov for konsekvensut-
redning. 
 
 
 
Stein Ivar Johnsen, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Fakkelgården, 2626 
Lillehammer (stein.ivar.johnsen@nina.no) 
 
David Strand og Trude Vrålstad, Veterinærinstituttet, Ullevålsveien 68, 0454 Oslo 
(david.strand@vetinst.no, trude.vralstad@vetinst.no) 
 
Eirik Biering, Veterinærinstituttet, Tungasletta 2, Trondheim (eirik.biering@vetinst.no) 
 
Martin Georg Hansen, Hemne kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra, 
(martin.hanssen@hemne.kommune.no) 
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Forord 
 
I august 2011 ble det fanget en signalkreps i garn i Skittenholvatnet i Hemne kommune, Sør-
Trøndelag. Analyser gjennomført ved Veterinærinstituttet (VI) påviste at den var bærer av 
krepsepest. Kort tid etter funnet i Skittenholvatnet ble det også fanget to signalkreps i garn i det 
nedenforliggende Oppsalvatnet. Direktoratet for Naturforvaltning (DN) ønsket å få en bedre 
oversikt over situasjonen, og NINA fikk i oppdrag å undersøke signalkrepsforekomsten i områ-
det. I tillegg har Veterinærinstituttet fått i oppdrag å vurdere risikoen for smitte av krepsepest ut 
av vassdraget generelt, og inn og ut fra Haukvik genbank spesielt.  
 
Spredning av krepsepest og signalkreps bør alltid sees i sammenheng. Risikovurderingene i 
forhold til spredning av signalkreps og krepsepest er derfor behandlet samlet i denne rappor-
ten. Rapporten er følgelig et resultat av et samarbeid mellom NINA, VI og Hemne kommune, 
og er utarbeidet av Stein I. Johnsen (NINA), Trude Vrålstad, David Strand og Eirik Biering (alle 
VI) og Martin Hansen (Hemne kommune). Anders Haukvik takkes for uvurderlig innsats i for-
bindelse med feltarbeidet.  
 
Prosjektet er finansiert av DN, Mattilsynet gjennom sin grunnbevilgning til VI, og forsknings-
rådsprosjektet NFR-183986 (Advanced monitoring of the introduced crayfish plague -
Aphanomyces astaci- for improved management of endangered freshwater crayfish). 
 
 
 
Stein Ivar Johnsen 
 
12. oktober 2011 
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1 Innledning 
 

1.1 Edelkreps  
 
I Europa fins det fem arter av ferskvannskreps innen familien Astacidae, hvorav edelkreps 
(Astacus astacus) er den eneste som forekommer naturlig i Skandinavia (Edsman & Schrøder 
2009). Fiske etter edelkreps er forbundet med sterke tradisjoner, og har både en høy rekrea-
sjonsmessig og økonomisk verdi (Johnsen et al. 2009a). I tillegg har ferskvannskreps en øko-
logisk viktig rolle som omnivor, strukturerende nøkkelart i mange ferskvannshabitater (Momot 
1995, Wilson et al. 2004).  
 
I Norge har edelkreps sin hovedutbredelse på Østlandet, og er i følge NINAs database regist-
rert i 376 lokaliteter. Selv om edelkreps kan ha vandret naturlig inn i enkelte vassdrag, er de 
fleste bestandene i Norge et resultat av utsettinger. Dette gjelder også i Sør-Trønderlag, hvor 
det er registrert edelkreps i åtte lokaliteter. Disse ligger i Trondheim (4), Rissa (1), Melhus (2) 
og Bjugn (1) kommuner, hvorav Jonsvatnet og Kyvatnet (begge i Trondheim kommune) er de 
viktigste.  
 
Edelkreps finnes i 39 land i Europa (Holdich et al. 2009), men antall bestander gått kraftig til-
bake. Edelkreps har derfor status som sårbar på IUCN sin rødliste (www.iucnredlist.org). I 
Norge har også antall bestander blitt kraftig redusert de siste 40 årene, og edelkreps har status 
som sterkt truet i den norske rødlisten (Oug et al. 2010). Selv om trusselbildet for edelkrepsen 
er sammensatt, skyldes nedgangen i Europas edelkrepsbestander i stor grad introduksjonen 
av krepsepestbærende nordamerikansk kreps (Holdich et al. 2009). 
 
 

1.2 Signalkreps og krepsepest 
 
1.2.1 Signalkreps 
Den introduserte nordamerikanske arten signalkreps (Pasifastacus leniusculus) er bærer av 
krepsepest. Den har sitt opprinnelige utbredelsesområde i kalde tempererte områder i de nord-
vestlige delene av USA og sørvestlige deler av Canada. Arten ble introdusert til Europa for 
første gang i 1959 for å erstatte bestander av edelkreps i Sverige som var gått tapt som følge 
av krepsepest. Signalkrepsen ble valgt fordi en ønsket å finne en art som var mer tolerent mot 
krepsepest og som lignet på edelkreps med tanke på økologi, utseende, størrelse og smak. I 
årene etter 1969 ble det, med myndighetenes velsignelse, satt ut signalkreps i et stort antall 
vann i Sverige. Det var først etter introduksjonen av signalkreps i Sverige at Unestam (1972) 
avslørte at nordamerikansk kreps var naturlige verter for A. astaci, eggsporesoppen som forår-
saker krepsepest. I tillegg til de lovlige utsettingene har signalkreps blitt satt ut ulovlig i en rek-
ke lokaliteter i Sverige, og i dag er det nærmere 4000 bestander av signalkreps i Sverige 
(Edsman & Schrøder 2009). Utsettingene førte til en akselerering i antall krepsepestutbrudd, 
og 65 % av alle registrerte utbrudd i Sverige i perioden 1907-2004, skjedde etter 1969 (Boh-
man et al. 2006). Antall edelkrepsbestander i Sverige er de siste 100 år redusert med over 95 
%, hovedsakelig som følge av spredning av signalkreps og krepsepest. Fra og med 1994 har 
det ikke vært lov til å sette ut signalkreps i nye lokaliteter i Sverige (Edsman & Schrøder 2009). 
 
Norge har alltid praktisert et forbud mot introduksjon av fremmede ferskvannskreps inkludert 
nordamerikansk kreps, men mange andre land har valgt å innføre nordamerikanske krepsear-
ter som erstatning for stedegne krepseparter som er mottakelige for krepsepest. Som et resul-
tat av blant annet sekundære utsettinger fra Sverige, fins det i dag signalkreps i 27 europeiske 
land. I tillegg til signalkreps er også de krepsepestbærende artene Orenectes limosus og rød 
sumpkreps (Procambarus clarkii) introdusert til Europa, og har etablert seg i henholdsvis 21 og 
15 land (Holdich et al. 2009).  
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I Norge ble den første signalkrepsbestanden oppdaget i 2006, i Porsgrunn kommune i Tele-
mark (Johnsen et al. 2007). Denne bestanden ble forsøkt utryddet i 2008 ved bruk av kjemika-
liet cypermetrin og tørrlegging (Sandodden & Johnsen 2010). Foreløpig ser det ut til at utryd-
dingsforsøket har vært vellykket. I juli 2008 ble det funnet krepsepestbærende signalkreps i 
Øymarksjøen i Haldenvassdraget (Daltorp 2008). Dette vassdraget er for stort til at utrydding 
av signalkrepsbestanden er aktuelt (Johnsen & Vrålstad 2009), og signalkreps og krepsepest 
er dermed permanent etablert i Norge (Johnsen et al. 2009b, Vrålstad et al. 2011). I 2009 ble 
signalkreps også oppdaget i fire golfdammer på Oustøya i Bærum kommune (Johnsen et al. 
2009c). Disse ble forsøkt utryddet med samme metodikk som i Brevik (Sandodden & Bardal 
2010). Videre er det mistanke om ulovlig introdusert signalkreps både i Glomma, Buåa og på 
norsk side av Store Le, og det var derfor en overraskelse at det neste funnet av signalkreps i 
Norge skulle komme i Sør-Trøndelag.  
 
Det er bred enighet om at smittebærende signalkreps er edelkrepsens største trussel. Kommer 
signalkreps i direkte kontakt med en edelkrepspopulasjon er det kun et tidsspørsmål før edel-
krepsbestanden smittes ned og dør av krepsepest. I Norge er tydelig gjort kjent fra Direktoratet 
for Naturforvaltning at introduksjon av signalkreps er strengt forbudt og representerer miljøkri-
minalitet med en strafferamme på 6 års fengsel. Til tross for dette ser det ut til at signalkreps 
utgjør en betydelig uforutsigbar trussel fordi den åpenbart flyttes av mennesker over lengre av-
stander. Forhåpentligvis vil mer fokus på problemet, inkludert informasjon om biologiske kon-
sekvenser og strafferammer for slike handlinger, virke sterkt preventivt på videre ulovlig spred-
ning av arten.  
 
 
1.2.2 Krepsepest 
Aphanomyces astaci (Saprolegniaceae, Oomycota) tilhører en gruppe sopplignende organis-
mer (eggsporesopp) som genetisk er mer beslektet med alger enn sopp (se detaljer i Vrålstad 
et al. 2006), og er nært beslektet med arter i slekten Saprolegnia som forårsaker saprolegniose 
og eggdødelighet hos laksefisk (Thoen et al. 2011). Nordamerikansk ferskvannskreps er natur-
lige verter for A. astaci, og har utviklet et naturlig forsvar mot parasitten. Dette mangler bl.a. 
Europeisk ferskvannskreps. Derfor kan nordamerikansk kreps opptre som friske smittebærere, 
mens smitte medfører massedødelighet opp mot 100 % i bestander av Europeisk kreps, inklu-
dert edelkreps. Denne eggsporesoppen formerer seg klonalt ved ukjønnet formering og har 
ingen kjente kjønnete livsstadier. Flere detaljer finnes i Vrålstad et al. (2006).  
 
Spredning av signalkreps skjer primært ved egenspredning eller via mennesker, mens krepse-
pest (A. astaci) både kan spres via infisert kreps eller vann som inneholder levende sporer eller 
andre livsstadier av eggsporesoppen. Både krepsen selv, andre biologiske vektorer som for 
eksempel fisk, fugl og mink, mekaniske vektorer (båter og annet utstyr som har vært i kontakt 
med infisert vann) og annen menneskelig aktivitet kan bidra til spredning av krepsepest. Også 
predatorfisk som spiser infisert kreps kan spre krepsepest via avføring (Vrålstad et al. 2006). 
Imidlertid er det mye som tyder på at den største faren for spredning av signalkreps og krepse-
pest er via mennesker og menneskelig aktivitet.  
 
Ikke alle signalkreps er bærere av krepsepest. Det finnes noen få lokaliteter i Europa hvor eu-
ropeisk kreps og nordamerikansk kreps har sameksistert i flere tiår (Westman et al. 2002). Ny-
ere molekylærbaserte forskningsresultater indikerer at den nordamerikanske krepsen i slike 
tilfeller er fri for smitte (Maiwald et al. 2008, Skov et al. 2011). Signalkreps som er fri for smitte 
vil likevel utkonkurrere edelkreps over tid fordi den er mer konkurransedyktig (Westman et al. 
2002). 
 
Det finnes en rekke desinfeksjonsmidler som effektivt eliminerer A. astaci. Dette inkluderer 
midler hvor det effektive virkestoffet enten er sprit, klor, jod, formalin eller salt (spesifikke kon-
sentrasjoner i Vrålstad et al. 2006). Vanlige desinfeksjonsmidler som Virkon S er etter all sann-
synlighet også virksomme, men har ikke vært testet ut for eggsporesopp generelt eller A. asta-
ci spesielt. A. astaci er tilpasset et liv i vann, og er derfor sensitiv for uttørking, varme og frost. 
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Også dette kan brukes som elimineringsmetoder (koking, uttørking, nedfrysing) av krepsepest-
smitte (Vrålstad et al. 2006). Buffodine er et desinfeksjonsmiddel som normalt brukes til desin-
feksjon av rogn i fiskerinæringen, inkludert Genbanken på Haukvik. Middelet har iodine som 
aktivt virkestoff. Buffodine har spesifikt blitt testet på Aphanomyces astaci og Saprolegnia pa-
rasitica (Alderman & Polglase 1984). Mens S. parasitica ikke elimineres av dette middelet ved 
eksponering i 30 minutter i en konsentrasjon tilsvarende 100 ppm iodine, ble A. astaci effektivt 
eliminert (null overlevelse) i en tilsvarende test (Alderman & Polglase, 1984). Desinfeksjon med 
Buffodine i konsentrasjon tilsvarende 100 ppm tilgjengelig iodine i 30 minutter skal derfor være 
effektivt for å eliminere krepsepestsmitte. Et kortere tidsintervall er ikke testet. 
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2 Materiale og metode 
 

2.1 Områdebeskrivelse 
 
Skittenholvatnet (0,47 km2, 384 moh) og Oppsalvatnet (0,66 km2, 328 moh) ligger i Hemne 
kommune i Sør-Trønderlag. Innløpselvene til Skittenholvatnet er bratte, og kommer fra høyere-
liggende myr og fjellområder. Fra Skittenholvatnet renner vannet ned i Litløyvatnet. Opprinnelig 
rant vannet fra Litløyvatnet og ned i Innerelva, men i 1986 ble vannet fra Litløyvatnet kanalisert 
ned i Litlseterbekken som fører vannet videre ned i Oppsalvatnet. Dette førte til at øvre deler 
av Innerelva ble tørrlagt. Oppsalvatnet drenerte opprinnelig ut Spjøta, men i 1987 ble det byg-
get en demning i utløpet. Øvre deler av Spjøta vil derfor normalt være tørrlagt, men ved høy 
vannstand vil overvann renne over utløpsdammen. Fra Oppsalvatnet ledes vannet via en tun-
nel/rørgate til Haukvik Genbank (se kap. 2.2). En oversikt over undersøkelsesområdet er vist i 
figur 2.1. 
 
Både Skittenholvatnet og Oppsalvatnet er regulert, med reguleringshøyder på henholdsvis 1,8 
og 2,0 meter. Manøvreringen av vannene skjer primært for å sikre vannforsyningen til Genban-
ken, men utnyttes også til kraftproduksjon. Nedtappingen av vannene skjer som oftest gjennom 
vinteren, før de fylles opp gjennom vår, sommer og høst. Av fiskearter er det kun ørret i begge 
vannene. Elve/kanalpartiet mellom Skittenholvatnet og Oppsalvatnet har flere store fall, noe 
som innebærer at signalkreps kun kan spre seg nedstrøms.  
 
To vannannprøver ble tatt av inntaksvannet til Haukvik Genbank (ubehandlet vann fra Oppsal-
vatnet) den 19.9.11 viste en pH på 6,5-6,6 og kalsiumverdier på 1,0 mg Ca L-1. 
 
 

 
 

Figur 2.1. Kart over undersøkelsesområdet med lokalisering av teine- og elfiskestasjoner. 
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2.2  Genbanken på Haukvik 
 
Genbankanlegget på Haukvik i Vinjeøra kommune eies og drives av Haukvik Kraft-Smolt AS 
etter avtale med DN. Genbanken er direkte berørt av funnene av signalkreps, da både Skitten-
holvatnet og Oppsalvatnet fungerer som vannkilder for anlegget. Veterinærinstituttet, Miljø- og 
Smittetiltak har på oppdrag fra DN ansvar for å bidra med kompetanse i driften av genbanken, 
spesielt i forhold til genetikk, fiskehelse og generell organisering av arbeidet i de vassdragene 
som bidrar med laksestammer til genbanken. Veterinærinstituttet koordinerer samarbeidet mel-
lom de forskjellige aktørene som er involvert i innsamling av materiale fram til utsetting av 
sluttproduktet som er øyerogn. For tiden har Haukvik Genbank laksestammer fra Skibotnelva i 
Troms, Byaelva og Figga i Nord-Trøndelag, Driva og Surna i Sør-Trøndelag/Møre og Romsdal, 
Rauma, Måna, Innfjordelva og Batnfjordelva i Møre og Romsdal, Lærdalselva i Sogn og 
Fjordane, Vosso i Hordaland og Ogna i Rogaland. Den daglige driften av anlegget og 
rutineoppgaver knyttet til organisering av fiskematerialet i anlegget gjøres av lokalt personell 
etter fastlagt instruks for genbankdrift. Fiskehelsebiolog Bjørnar Paulsen ved Havbrukstjenes-
ten AS har for tiden det rutinemessige helsetilsynet ved anlegget. 
 
Anlegget forsynes med vann fra to mindre reguleringsmagasin (Skittenholvatnet og Oppsalvat-
net) som totalt kan holde tilbake ca et halvt års forbruk med vann. I vinterhalvåret er vannfor-
bruket ca 8 m3/minutt. Om sommeren kan temperaturen på inntaksvannet komme opp i 18 °C, 
og da vil vannbehovet øke til over 30 m3/minutt. Anlegget vurderer fortløpende mulighetene for 
å utvide tilgjengelig nedbørsfelt og å øke magasinkapasiteten. Anlegget har et totalt karvolum 
på ca 1200 m3, og har kapasitet til hold av opptil 12 laksebestander. Klekkeriet har 80 enheter 
med en familiesylinder og startforingsenhet. I disse enhetene produseres nye familier av stam-
fisk, enten som nyinnlegg fra vassdragene eller nye egenproduserte familiegrupper. Rogn for 
tilbakeføring til vassdragene produseres i 20 liters sylindere og i klekkeskap. Totalt er det ka-
pasitet til over 1000 liter produksjonsrogn årlig. Det er muligheter for å kjøle vannet på klekke-
riet slik at rognutvikling kan styres i forhold til ønsket klekketidspunkt. Innlegg av rogn i klekke-
riet starter ca. 1. november og yngelen flyttes ut senest 1. oktober ved en snittstørrelse på ca. 
10 gram. Klekkeriet er den eneste avdelingen i anlegget som leverer ut biologisk materiale, og 
hygienerutinene ved klekkeriet er derfor sentrale når risikoen for spredning av krepsepest ut fra 
Haukvik Genbank skal vurderes.  
 

2.3 Fangst og analyser av kreps  
 
For å vurdere forekomsten av signalkreps ble det brukt teiner og elektrisk fiskeapparat, samt 
gjennomført dykkeundersøkelser (plukkfangst). Det ble også (usystematisk) lett etter kreps un-
der stein og skjul langs elvekant. All kreps ble artsbestemt, lengdemålt fra pannespiss 
(rostrum) til ytterst på midtre haleflik (telson) og kjønnsbestemt.  
 
 

 
 Figur 2.2. Teinefiske (a) og el-fiske (b) brukt for fangst av signalkreps. 
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2.3.1 Teinefangst 
Ved teineundersøkelsene blir det benyttet sammenleggbare, sylinderformede teiner (diameter 
24 cm, lengde 48 cm) med to åpninger (5x5 cm) og maskevidde 12 mm. Disse ble satt om 
kvelden og tømt morgenen etter. Som åte ble det brukt ørret fra vassdraget. Teineinnsatsen 
var totalt på 158 teinenetter (tabell 3.1). Den utvidede innsatsen i Oppsalvatnet (76 teinenetter 
fordelt på fire stasjoner) skyldes at vi ønsket å vurdere om signalkreps hadde spredd seg fra 
Skittenholvatnet og ned i Oppsalvatnet eller om den var satt ut i begge vann. I tillegg ble det 
fisket nær utløpet av Oppsalvatnet for å vurdere sannsynligheten for at signalkreps kan ha seg 
spred seg og risikoen for den i nær fremtid kan spre seg ned Spjøta. 
  
 
2.3.2 Elektrofiske 
Det ble fisket med elektrisk fiskeapparat i Litlseterbekken, fra utløpet i Oppsalvatnet og opp til 
punktet hvor veien krysser bekken (figur 2.1). Videre ble det elfisket i Spjøta, fra Oppsalvatnet 
og drøye 2 km nedstrøms. Spjøta, særlig nedstrøms samløpet med Innerelva, var relativt stor 
(elvas bredde var stedvis > 10 meter) og det var ikke mulig å dekke hele arealet effektivt. Kart-
legging med elektrisk fiskeapparat ble derfor i hovedsak konsentrert til de ”best” egnede områ-
dene (kulper og mer stilleflytende partier).  
 
 

2.4 Krepsepestanalyse  
 
Påvisning av Aphanomyces astaci (krepsepest agens) ble utført med real-time PCR som spe-
sifikt påviser og kvantifiserer tilstedeværelse av DNA fra A. astaci (Vrålstad et al. 2009). Denne 
metoden har hittil vist seg å være svært spesifikk og sensitiv. Det er ikke påvist kryssreaksjo-
ner med noen andre kjente nærstående arter i slekten Aphanomyces eller andre eggsporesopp 
(Vrålstad et al. 2009, Tuffs & Oidtmann 2011), og det ble nylig vist at metoden er 10-100 gang-
er mer sensitiv enn alternative molekylære metoder for påvisning av krepsepest (Tuffs & Oidt-
mann, 2011). Metoden er derfor anbefalt for analyser av bærerstatus i nordamerikansk kreps 
der det ofte er lite agens tilstede i krepsevevet (Tuffs & Oidtmann 2011). Metoden kan også 
påvise ned til én spore av A. astaci i en filtrert vannprøve (Strand et al. 2011).  
 
 
2.4.1 Undersøkelse av bærerstatus 
Ett individ av signalkreps tatt i garn i Skittenholvatnet i august 2011 ble analysert ved Veteri-
nærinstituttet, og det ble fastslått av individet var bærer av krepsepest (vedlegg 1). I den videre 
vurderingen av smitterisiko er det viktig å undersøke et større antall individer for å danne seg 
et bilde av smitteprevalens i populasjonen (% positive individer). Innenfor rammene i denne 
risikovurderingen er det gjort en minimumsanalyse av 10 individer. For et sikrere estimat på A. 
astaci prevalens i signalkrepspopulasjonen må et større antall individer undersøkes. Ti indivi-
der vil likevel gi et godt bilde på om prevalensen er høy (flertallet tester positivt) eller lav (fler-
tallet tester negativt). Det ble valgt 10 individer av signalkreps fra Oppsalvatnet for videre un-
dersøkelser da dette er den direkte vannkilden til Genbanken. Prevalens av A. astaci i Oppsal-
vatnet vil være et viktig mål for videre vurdering av smitterisiko via rogn fra Genbanken.  
 
For hvert krepseindivid ble det dissekert ut vev fra 3 ulike delprøver / områder av krepseskallet 
hvor A. astaci hyppig forekommer i bærerkreps. Vevsprøvene inkluderte myk kutikula under 
buken (K), lemmer (L), og haleviften (H), som vist i figur 2.3. Det ble deretter isolert DNA og 
kjørt real-time PCR for hver delprøve som beskrevet i Vrålstad et al. (2009, 2011). Kvantitative 
resultater ble gruppert i semi-kvantitative agensnivåer som angitt i tabell 2.1.  
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Tabell 2.1. Kvantitative kategorier (agensnivåer) basert på antall analytt kopier i en prøve 
 

Agens- 
nivå 

# PFU* påvist i prøven Resultat Tolkning 

A0 0 Ikke påvist Negativ 
 

A1 Påvist under LODabs (PFUobs <5 PFU) Påvist under LOD Spor, ikke grunnlag for positiv 
diagnose1  

A2 LODabs ≤ PFUobs < LOQabs = 50 PFU Påvist Svært lave mengder A. astaci 
DNA i prøven 

A3 LOQabs ≤ PFUobs < 103 PFU Påvist Lave mengder A. astaci DNA i 
prøven.  

A4 103 PFU ≤ PFUobs < 104 PFU Påvist Moderate mengder A. astaci 
DNA i prøven.  

A5 104 PFU ≤ PFUobs < 105 PFU Påvist Høye mengder A. astaci DNA i 
prøven.  

A6 105 PFU ≤ PFUobs < 106 PFU Påvist Svært høye mengder A. astaci 
DNA i prøven.  

A7 106 PFU ≤ PFUobs Påvist Uvanlig høye mengder A. astaci 
DNA i prøven.  

 
*     PFU = PCR forming units. Termen refererer til amplifiserbare DNA-kopier av analytten (AphAst) i prøven.   
**   LOD = Limit of detection / påvisningsgrense (definert som 95% sannsynlighet for påvisning): 5 PFU.  
*** LOQ = Limit of quantification / kvantifiseringsgrense: 50 PFU 
 
1Kommentar til A1: Ofte kan vi påvise spormengder som trolig ligger i området mellom 1 og 5 PFU, typisk 
ved Ct-verdier over 39. Dette kan være tegn på svært tidlig infeksjon/ svært lavt smittepotensial (spor av 
agens), men kan også skyldes falske positiver (PCR artefakter eller minimal krysskontaminering fra f. eks 
standard). Resultatet ansees ikke som sikkert grunnlag for å konkludere med påvisning.  
 
 
 
2.4.2 Vannanalyser 
For å undersøke vann for tilstedeværelse av A. astaci sporer (det infeksiøse stadiet at krepse-
pestagens) ble det tatt vannprøver fra Skittenholvatnet, Oppsalvatnet, Spjøta og Genbanken 
på Haukvik 30-31 august 2011. Vannprøvene ble tatt ved hjelp av peristaltisk pumpe og ultra-
filtrering (Rexeed 18A dialysefilter; figur. 2.4) og følger prosedyren beskrevet i Smith & Hill 

Figur 2.3. Vev fra signalkreps tatt ut for molekylære tester: 
L = lemmer (rød; innerste ledd av to gangbein); K: kutikula 
(blå; en langsgående halvpart av myk kutikula under bu-
ken), og H = halevifte (grønn; 3/5 av ytre halevifte, også 
kalt uropoder). Modifisert etter Vrålstad et al. (2011) 
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(2009). Dette tillater filtrering av større mengder vann på stedet (100-150 liter per prøve) og 
oppkonsentrering av tilstedeværende mikroorganismer. Filtratet løses i ~0.5 L vann som deret-
ter bearbeides for videre molekylær analyse. Prosedyre for påvisning og kvantifisering av krep-
sepestsporer ved bruk av real-time PCR følger Strand et al. (2011). Det ble filtrert vann fra 
2x150 liter vann (300 L) både fra Skittenholvatnet og Oppsalvatnet, og tilsvarende fra 2x100 
liter vann (200 L) både fra Spjøta og Genbanken på Haukvik. Med andre ord ble det totalt ana-
lysert filtrater fra 1000 liter vann i Hemne. 
 
 

 
 

Figur 2.4. Vannprøver for analyse av krepsepestsporer ble tatt i Skittenholvatnet (a), Oppsal-
vatnet, Spjøta (b) og fra Genbanken på Haukvik (c) ved hjelp av ultrafiltrering av 2 parallelle 
prøver a 100 til 150 liter vann. Vannet ble prefiltrert gjennom en planktonduk (90 μm), og deret-
ter ble øvrig mikrobielt innhold oppkonsentrert ved hjelp av peristaltisk pumpe og ultrafiltrering 
gjennom dialysefiltere (d).  

 

  

a b 

c d 
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3 Resultater 
 

3.1 Fangst av signalkreps  
 
 
3.1.1 Relative tetthet  
Teinefangst 
Det ble totalt fanget 158 signalkreps med teiner i undersøkelsesområdet (se figur 3.1). Den 
største relative tettheten ble funnet i Skittenholvatnet med 0,98 signalkreps per teinenatt (ta-
bell 3.1). Samlet for elvestrekningen nedstrøms Skittenholvatnet, Liltøyvatnet og kanalen (sta-
sjon 2a-2e) ble det fanget 0,59 signalkreps per teinenatt (tabell 3.1). I Oppsalvatnet ble det 
fisket på fire stasjoner. Den høyeste relative tettheten ble funnet i den nordvestlige delen av 
innsjøen (stasjon 5), med 0,88 kreps per teinenatt. Tetthetene var lavere i den vestre (stasjon 
4) og sørvestre delen av innsjøen (stasjon 3), med henholdsvis 0,07 og 0,44 signalkreps per 
teinenatt. I området nær utløpet/demningen (stasjon 6, se tabell 3.1.) ble det ikke fanget sig-
nalkreps.  
 
Det ble i tillegg satt teiner i kulper og dypere partier i Spjøta og i Fjelna, men det ble ikke fanget 
signalkreps (tabell 3.1, se figur 2.1).   
 
 
 

 
Figur. 3.1. Teinefangst og lengdemåling av Signalkreps fra Hemne. 
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Tabell 3.1. Oversikt over teineinnsats, antall signalkreps fanget og fangst per teinenatt (catch 
per unit effort: CPUE) på ulike stasjoner/lokaliteter. 
Lokalitet Stasjonsnr. Antall teiner Antall kreps CPUE 
Skittenholvatnet 1 41 40 0,98 
Litløyvatnet og kanal (samlet) 2a-2e 22 13 0,59 
Oppsalvatnet 3 9 4 0,44 
 4 15 1 0,07 
 5 40 35 0,88 
 6 12 0 0,00 
Spjøta 7-9 13 0 0,00 
Fjelna 10 9 0 0,00 
  158 93  
 
 
Elektrofiske og plukkfangst 
Under elektrofiske i Litlseterbekken og Spjøta ble det ikke fanget signalkreps. I Spjøta ble det 
fanget 87 ørret. I Litlseterbekken ble det også fanget en god del ørret, men antallet ble ikke 
registrert. Rett nedstrøms utløpsdammen av Skittenholvatnet ble det fanget to signalkreps ved 
søk langs elvebredden. 
 
3.1.2 Bestandsstruktur 
Signalkrepsen i Skittenholvatnet fordelte seg i lengdeintervallet 75-137 mm, hvorav 50 % av 
individene var under 10 cm (figur 3.2.). Kjønnsfordelingen var relativt lik, med 22 hanner og 18 
hunner. Av hunnene var 94,4 % kjønnsmodne.  

 
Totalt 15 av 40 (37,5 %) signalkreps hadde 
melaniserte flekker, et ytre kjennetegn som 
kan indikere infeksjon av A. astaci, men som 
også kan skyldes andre forhold og derfor ikke 
ansees som et sikkert tegn på positiv bærer-
status. 
 
Signalkreps fanget i Litløyvatnet og kanalen 
fordelte seg i lengdeintervallet 92-150 mm, 
med en klar dominans av hunner (80 %). Alle 
hunnene var kjønnsmodne. En tredjedel av 
disse individene hadde melaniserte flekker. 
 
I Oppsalvatnet fordelte signalkrepsen seg i 
lengdeintervallet 85-141 mm. Det var imidlertid 
kun ett individ som var under 10 cm. Også her 
var det en overvekt av hunner (67,5 %), og 
92,6 % av hunnene var kjønnsmodne. Det var 
relativt få individer (23,1 %) som hadde mela-
niserte flekker. 
 
Av signalkreps med mulige A. astaci infeksjon, 
var det ingen med store og hyppige melaniser-
te områder, kun to hadde moderate flekkdan-
nelser, mens 27 av 29 hadde små og få mela-
niserte områder.  
 
  

Figur 3.2. Lengdefordeling for hanner (svarte 
søyler) og hunner (grå søyler) av signalkreps 
fanget i Skittenholvatnet (øverst), Litløyvatnet 
og kanal (midten) og Oppsalvatnet (nederst).  
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3.2 Påvisning av krepsepest  
 
 
3.2.1 Bærerstatus på signalkreps 
Det eneste individet av signalkreps som ble undersøkt fra Skittenholsvatnet var positiv i alle 
analyserte vev, og var grunnlaget for at Mattilsynet slo alarm om krepsepestsmitte i Sør-
Trøndelag 15. august 2011. For de neste 10 undersøkte individene fra Oppsalvatnet ble det 
kun påvist moderate til svært lave nivåer av agens DNA i enkelte vev fra totalt 2 individer. Posi-
tiv bærerstatus kunne med andre ord bare fastslås hos totalt 27 % av alle undersøkte individer, 
og for Oppsalvatnet kun for 20 % av undersøkte individer. Resultatene er oppsummert i Tabell 
3.2, og detaljer er presentert i vedlegg 1. Resultatene gir ikke grunnlag for å si noe om bærer-
status i andre lokaliteter enn Oppsalvatnet. 
 

Tabell 3.2. Oppsummering av A. astci bærerstatus (+=positiv/-=negativ) for undersøkte kreps 
fra Skittenholvatnet (SV) og Oppsalvatnet (OV). 

Lokalitet Kreps total A. astaci 
+ / - 

Agens nivå1 

Vev A0 A1 A2 A3 A4 A5

SV 1 1 / 0 K 0 0 1 0 0 0 

   L 0 0 0 1 0 0 

   H 0 0 0 1 0 0 

OV 10 2 / 8 K 10 0 0 0 0 0 

   L 8 0 0 1 1 0 

   H 8 0 1 0 1 0 
1 Agens nivå: semikvantitative kategorier, se spesifisering i tabell 2.1 
 
 
3.2.2 Vannprøver 
Det ble ikke påvist spor av A. astaci sporer i en eneste vannprøve fra de undersøkte lokalitete-
ne (Se vedlegg 2). Totalt vannvolum som ble undersøkt utgjorde 1000 liter vann fordelt på de 
fire prøvetakingspunktene i henholdsvis Skittenholvatnet (300 liter), Oppsalvatnet (300 liter), 
Spjøta (200 liter) og Genbanken på Haukvik (200 liter). 
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4 Diskusjon  
 

4.1 Signalkrepsbestandene 
 
Basert på fangst per innsatsenhet (relativ tetthet) og lengdefordelinger, synes signalkrepsbe-
standene i Skittenholvatnet, Oppsalvatnet og det mellomliggende elvepartiet (med Litløyvatnet) 
å være godt etablert. Sammenlignet med fangstvurderinger for edelkreps vil fangster på nær 
én kreps per teinenatt tilsi en tynn til middels bestand (se Johnsen 2010). Dette tilsvarer tetthe-
ter som man finner i flere høstbare bestander, og det er utvilsomt rekruttering i alle lokaliteter. 
Det er publisert relativt lite i forhold til bestandsutvikling av signalkreps etter utsettinger, men i 
studier fra finske innsjøer tok det 14-20 år før man oppnådde tilsvarende fangster per teinenatt 
som i Hemne (Westman et al. 1999, 2002, Kirjavainen & Westman 1999). Felles for studiene 
var også at fangst per innsats avtok i årene etter utsetting før fangstene begynte å øke. Dvs. at 
det tar noen år før den naturlige rekrutteringen fanges opp i fangstene. Disse studiene omfattet 
både yngelutsetting og utsettinger av voksen kreps (3+-5+). Videre viste disse studiene at utsatt 
kreps ikke ble eldre enn 7-10 år (Westman et al. 1999, 2002, Kirjavainen & Westman 1999). 
Det vil si at ingen signalkreps som ble satt ut som 3-5 åringer var tilstede i innsjøen 5 år etter 
utsetting (Westman et al. 1999). En studie fra Sverige (Svärdson 1995) viste også at den utsat-
te krepsen var borte fra utsettingslokaliteten 4 år etter utsetting og videre fangster besto av na-
turlig rekruttert signalkreps. I studiet til Westman et al. (1999) ble det også funnet at antall gjen-
fanget kreps fra utsettingene falt fra ca 6 % året etter utsetting til 1 % 4-5 år etter at de ble ut-
satt, til tross for at ingen signalkreps ble fjernet fra vannet.    
 
I Skittenholvatnet viser lengdefordelingen at rekrutteringen er relativt god, med en betydelig 
andel kreps < 100 mm. I henhold til andre studier (Westman et al. 1999, 2002, Kirjavainen & 
Westman 1999) tilsvarer lengder fra 80-100 mm, signalkreps som har hatt fire til fem vekstse-
songer (3+ - 4+). Det er imidlertid sannsynlig at veksten er noe dårligere hos signalkrepsbe-
standene i Hemne enn i de finske innsjøene, da vannene ligger høyt (trolig lave temperaturer), 
er næringsfattige og har lave kalsiumnivåer. I Skittenholvatnet ble det også observert signal-
kreps på rundt 30 mm i vannet, noe som bekrefter rekruttering. Selv om rekrutteringen i Skit-
tenholvatnet synes å være relativt god, er trolig rekrutteringen langt dårligere enn hva man 
kunne forventet i sørligere deler av landet med andre klimatiske og vannkjemiske forhold. 
 
I Oppsalvatnet ble det nesten utelukkende fanget stor kreps, og det synes som at rekruttering-
en er dårlig. Dette underbygges av at det heller ikke ble fanget eller observert mindre signal-
kreps på 30 minutters dykking. I forhold til vanntemperatur så skulle forholdene være bedre i 
Oppsalvatnet enn i Skittenholvatnet som ligger 56 meter høyere. Bunnsubstratet synes også å 
være godt egnet som krepsehabitat i begge vann, selv om begge innsjøene har innslag av 
bløtbunn. En mulig forklaring på den tilsynelatende dårligere rekrutteringen i Oppsalvatnet kan 
være at areal med egnet habitat (skjul) under laveste regulerte vannstand (LRV) er mindre enn 
i Skittenholvatnet.  
    
I Oppsalvatnet ble det fanget en voksen kreps i garn for tre år siden. Basert på erfaringer fra de 
finske utsettingsstudiene skulle dette innebære at hvis signalkreps ikke rekrutterte i Oppsalvat-
net, så ville det vært veldig lave tettheter av signalkreps i 2011. Relative tettheter i underkant 
av én signalkreps per teinenatt (i de nordvestlige delene av innsjøen) tyder imidlertid på at sig-
nalkrepsbestanden rekrutterer og har vært der i mange år. Rekrutteringen synes imidlertid å 
være begrenset, og bestandsutviklingen har trolig gått langsomt. At signalkreps ikke har 
spredd seg rundt hele sjøen tyder også på at bestandsutviklingen har gått sakte. Imidlertid er 
innsjøpartiet langt grunnere ved demningen enn i de nordvestlige delene av sjøen, og selv om 
det er egnet substrat for signalkreps langs land ved demningen kan effekten av vannstands-
senkningen være langt tøffere i dette området. Dette kan være årsaken til at signalkreps ikke 
synes å ha kolonisert området ved demningen. 
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Da signalkreps har etablert seg i Skittenholvatnet, Litløyvatnet og kanalen mellom innsjøene 
kan signalkrepsbestanden i Oppsalvatnet være et resultat av nedvandring fra overliggende om-
råder. Det er imidlertid like sannsynlig at det er satt ut signalkreps også i Oppsalvatnet, da den 
høyeste tettheten i Oppsalvatnet var veldig nær vei (lett tilgjenglig utsettingsområde). Selv om 
det ikke ble fanget signalkreps i de nedre delene av Litlseterbekken, er det sannsynlig at enkel-
te signalkreps kan komme inn i Oppsalvatnet fra Litløyvatnet/kanalen. 
 
Selv om en pH på 6,5 i Oppsalvatnet (vannkjemi analysert fra inntaksvannet til Genbanken) er 
tilfredsstillende for ferskvannskreps var kalsiumnivåene svært lave. Kalsium er svært viktig for 
at ferskvannskreps skal kunne kalsifisere skallet etter et skallskifte. I Norge har vi ”gode” edel-
krepsbestander i vann med kalsiumnivåer mellom 2-3 mg Ca L-1 (Taugbøl et al. 1997, Johnsen 
2010). I en norsk innsjø med kalsiumnivåer på 1,4 mg Ca L-1 syntes imidlertid bestanden av 
edelkreps å være kraftig påvirket, med lave tettheter og tynne/myke skall (Johnsen 2010). I 
studiet til Westman et al. (1999) var gjennomsnittelig kalsiumnivå på 1,6 mg Ca L-1. Signal-
krepsbestanden i denne lokaliteten ble antatt å balansere helt på grensen av hva man trodde 
var mulig i forhold til kalsiumnivåer. Hvis kalsiumnivåene fra Oppsalvatnet, med 1,0 mg Ca L-1, 
representerer gjennomsnittsnivåene i vannet er det derfor svært overraskende at det har etab-
lert seg signalkreps i Oppsalvatnet. Det er ikke tatt vannprøver i Skittenholvatnet, men det er 
ingen grunn til å tro at disse avviker nevneverdig fra Oppsalvatnet. Signalkrepsen som ble 
fanget i Hemne syntes imidlertid å ha godt kalsifiserte og harde skall. For å få et bedre bilde av 
kalsiumnivåene og vannkjemien i vannene bør det tas vannprøver fra begge innsjøene flere 
ganger gjennom året.  
 
Lave kalsiumnivåer og trolig marginale temperaturforhold da vannene ligger forholdsvis høyt, 
tilsier en relativ langsom utvikling/økning av signalkrepsbestandene i Hemne. Dette tatt i be-
traktning, sammen med erfaringer fra de finske undersøkelsene tyder på at signalkrepsbestan-
dene i Hemne har vært til stede i minst 15-20 år. 
 
 

4.2 Prevalens av Aphanomyces astaci i kreps 
 
Flere studier har de siste årene vist at prevalens av A. astaci i populasjoner av nordamerikansk 
kreps varierer betydelig mellom lokaliteter, fra nesten 100 % positive individer til ingen påvis-
ning (Oidtmann et al. 2006; Mainwald et al. 2008; Skov et al. 2011; Vrålstad et al. 2011). Øy-
marksjøen i Haldenvassdraget har i dag en tett bestand av signalkreps med høy A. astaci pre-
valens. Her var alle store testede individer positive, mens kun noen eksemplarer av små han-
ner under 9 cm ikke testet positivt. Av 44 undersøkte individer testet 86 % positivt (Vrålstad et 
al. 2011). Selv om det med fordel skulle vært undersøkt flere individer av signalkreps fra de 
ulike lokalitetene i Hemne antyder resultatene i denne rapporten at prevalens av A. astaci er 
lav, i alle fall for Oppsalvatnet som er vannkilden til Genbanken. Dette understøttes av resulta-
tene fra vannanalysene (se under). Det skal videre bemerkes at prosentandel kreps med me-
laniserte flekker og påvist positiv bærerstatus for Oppsalvatnet stemte meget godt overens. 
Dette kan være en tilfeldighet. Det ikke er uvanlig at kreps med positiv bærerstatus (stadfestet 
molekylært) er helt symptomfrie, mens kreps med melaniserte flekker også kan teste negativt i 
molekylære undersøkelser. Melaniserte flekker er en uspesifikk indikasjon på infeksjon, hvor 
infeksjonen kan også skyldes andre agens. Fargeforandringen kan også være et resultat av 
mekaniske skader i krepsens skall. En noe høyere frekvens av kreps med synlige melaniserte 
flekker i de andre lokalitetene (opp til 37 %) trenger ikke bety en høyere prevalens av A. astaci, 
men utelukker det heller ikke. Dersom flekkene skulle indikere positiv bærerstatus er tallet 
uansett lavt sammenlignet med funnene for populasjonen i Haldenvassdraget (Vrålstad et al. 
2011).  
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4.3 Krepsepestnivåer i vannmassene 
 
Metoder for vannbasert påvising av A. astaci direkte fra vannprøver har vært under utvikling og 
utprøving ved Veterinærinstituttet siden 2009 gjennom NFR-prosjektet CPmonitor. Resultater 
fra dette prosjektet har demonstrert at det er mulig å påvise ned til én spore (dvs zoospore eller 
cyste) av A. astaci i en vannprøve med naturlig vann av ulike vannkvaliteter inkludert humusrikt 
vann (Strand et al. 2011). Videre har eksperimenter vist at signalkreps med kjent positiv bæ-
rerstatus under laboratorieforhold (akvarium) jevnt over avgir sporer. Selv om det er umulig å 
fastsette et gjeldende tall for dette har våre studier vist at det i et gitt eksperiment ble produsert 
i gjennomsnitt ca ~28000 sporer per individ per uke. Det er variasjon mellom temperaturer 
(mindre ved lave temperaturer) og signalkrepspopulasjoner, og sporenivået i vannet øker ved 
skallskifte og død (David Strand og medarbeidere, upubliserte data).  
 
Metodikken som er benyttet i denne rapporten er basert på tangentialfiltrering/ultrafiltrering 
(Smith & Hill 2009), som kan oppkonsentrere det mikrobiologiske innholdet av hundre til tusen 
ganger så mye vann som Millipore filtrering. Resultater fra Strand et al. 2011 er basert på Milli-
pore filtrering. Vi må derfor ta forbehold om at ultrafiltrering er under utprøving, og at vi forelø-
pig ikke har publiserte resultater å vise til. Imidlertid vet vi fra pågående undersøkelser i Øy-
marksjøen og Store Le (svensk side) at metoden fungerer under feltforhold. Her har tilsvarende 
vannprøver som ble tatt i Hemne vist tilstedeværelse av A. astaci sporer i innsjøene. Disse lo-
kalitetene har tette bestander av signalkreps med relativt høy prevalens av A. astaci i bestan-
den (se 4.2 over). Resultater fra vannanalyser basert på ultrafiltrering har her vist at det svært 
få sporer i vannet i mai og juni (0-70 sporer per 100 liter), mens i juli og august stiger sporeni-
vået betydelig og har i enkelte vannprøver nådd opp mot 3000 sporer per 100 L. Dette kan tro-
lig settes i forbindelse med økte vanntemperaturer, mer aktive kreps og skallskifte. Undersø-
kelsene indikerer også at det er flere sporer nærmere bunn (prøver tatt 10 cm over bunnen ved 
kjent krepsepopulasjon) enn i toppskiktet i vannmassene (prøver tatt 1 m under vannoverflate 
på samme prøvetakingspunkt) (David Strand og medarbeidere, upubliserte data).  
 
Sett i denne sammenheng er det mye som tyder på at prevalensen av A. astaci er svært lav i 
signalkrepsbestandene, og derfor også vannmassene, i rammede lokaliteter i Hemne. Når det 
ikke er mulig å påvise en eneste spore av A. astaci fra totalt 1000 liter filtrert vann viser dette at 
sporeinnholdet i vannmassene sannsynligvis er svært lavt med tanke på smitterisiko. 
 
 

4.4 Vurdering av spredningsrisiko 
 
 
4.4.1 Signalkreps   
Signalkreps kan selv vandre til nye lokaliteter eller spres ved at mennesker flytter den til nye 
lokaliteter. Egenspredning av signalkreps fra Skittenholsvatnet, Litløyvatnet/kanelen og ned til 
Oppsalvatnet vil trolig forekomme regelmessig. Dette innebærer imidlertid ikke spredning av 
noen betydning da signalkreps allerede er etablert i Oppsalvatnet. Faren for egenspredning til 
nye lokaliteter i dag vil derfor være ut av Oppsalvatnet og ned i Spjøta. Utløpet av Oppsalvat-
net er i dag demmet opp (figur 4.1), og i enkelte år vil overvann fra Oppsalvatnet renne over 
dammen under vårflommen.  
 
Ved undersøkelsene i 2011 ble det ikke fanget signalkreps ved demningen i Oppsalvatnet, og 
signalkrepsbestanden i dette området er fraværende eller veldig tynn. Dette reduserer risikoen 
betraktelig for at signalkreps har spredd seg eller vil spre seg egenhendig ned Spjøta. Ved en 
økning i signalkrepsbestanden over tid, vil imidlertid denne risikoen øke. Sannsynligheten for at 
signalkreps vil etablere seg i Spjøta hvis den vandrer over dammen er også relativt liten, da de 
øvre deler av Spjøta (før den går sammen med Innerelva) blir tørrlagt i perioder med lite ned-
bør. Som et tiltak for å redusere risikoen for egenspredning ned Spjøta ytterligere bør man flyt-
te steinblokkene/isbrytere minst 15 cm lenger unna demningen (figur 4.1.). Dette vil medføre 
at demningen blir en mer definert barriere, og signalkreps må klatre over en 30-40 cm loddrett 
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vegg for å komme over dammen. Selv om vi ikke fant signalkreps i Spjøta kan vi ikke med sik-
kerhet si at den ikke allerede finnes i elva. Vi anbefaler allikevel at Spjøta anses som fri for sig-
nalkreps. 
 
Det er alltid en risiko for spredning av signalkreps ved at mennesker frakter den til nye lokalite-
ter. Bestandene i Hemne er imidlertid relativt lite tilgjengelige, da man må gjennom én låst bom 
for å komme til Oppsalvatnet og fire låste bommer til Skittenholsvatnet. Faren for ulovlig spred-
ning av signalkreps bør derfor være svært lav med god informasjon om konsekvenser til aktu-
elle grunneiere og andre brukere. 
 
 

 
Figur 4.1. Demning ved utløpselva (Spjøta) til Oppsalvatnet. 

 
 
 
4.4.2 Krepsepest 
Spredningsrisiko på generelt grunnlag er vurdert tidligere i Vrålstad et al. (2006) og Johnsen & 
Vrålstad (2009). I denne rapporten har vi utelukkende vurdert spredningsrisiko med tanke på 
signalkreps og de nivåene med sporer som signalkreps ser ut til å produsere i vann (sistnevnte 
basert på foreløpige data). Tabell 4.1 (modifisert etter Vrålstad et al. 2006 og Johnsen & 
Vråstad 2009) oppsummer risiko slik vi vurderer den for signalkrepspopulasjoner med hen-
holdsvis høy og lav prevalens av A. astaci (dvs. andel positive smittebærere henholdsvis høy 
og lav) 
 
Det er viktig å påpeke på at det er stor forskjell på spredningsrisiko ved et krepsepestutbrudd i 
en edelkrepsbestand, og fra en bestand med friske smittebærere. Et krepsepestutbrudd fører 
til en massiv sporeoppblomstring som trigges ved krepsedød. En frisk bærerkreps avgir kun få 
sporer til sammenligning. Preliminære vannanalyser tatt under et krepsepestutbrudd i Finland i 
en rennende elv (kontinuerlig utskifting av vann) viste sporenivåer opp mot 1000 sporer per 
liter vann (David Strand og medarbeidere, upubliserte data). Dette er 400-1000 ganger høyere 
enn sporenivået funnet i Øymarksjøen i sommermånedene. Videre er nok dette en underesti-
mering i forhold til et utbrudd i stillestående eller langsomt rennende vann. Fravær av påvisning 
i vannet i Hemne, lav prevalens av A. astaci i signalkrepspopulasjonen og lokale forhold på 
stedet (liten bruk av området) indikerer at smitterisiko i Hemne via vann og utstyr brukt i vann 
er minimal. Det er nesten utenkelig at smitte vil spres videre via vann eller vektorer som har 
vært i kontakt med vann både pga lite aktivitet i området, sperrer (demning og tørrlegging hind-
rer fisk) kombinert med det svært lave smittepotensialet i vannet. For den konkrete situasjonen 
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i Hemne er det trolig kun aktiv og ulovlig forflytting av signalkreps til lokaliteter med edelkreps 
som kan spre smitten videre og potensielt lede til et krepsepestutbrudd.   
 
 
Tabell 4.1. Risikomatrise: Smittespredning/smitteoverføring av A. astaci fra lokaliteter med 
signalkreps (modifisert etter Johnsen & Vrålstad 2009). 
 

Smittespredning fra 

 
Smitte spredt med/på 

Fra lokalitet med smitte-
bærende signalkreps –
høy A. astaci prevalens 

Fra lokalitet med smit-
tebærende signalkreps 
– lav A. astaci prevalens 

Fra lokalitet med smit-
tefri signalkreps* 

nordamerikansk kreps SIKKER HØY til MODERAT NEGLISJERBAR

kraftig nedstrømmende vann HØY MODERAT NEGLISJERBAR

fisk (overflate eller avføring) MODERAT til LAV LAV til MINIMAL NEGLISJERBAR

aktiv forflytting av vann  MODERAT til LAV LAV til MINIMAL NEGLISJERBAR

ubehandlet kjøle-/ballastvann båter MODERAT til LAV LAV til MINIMAL NEGLISJERBAR

rolig nedstrømmende vann LAV MINIMAL NEGLISJERBAR

mekaniske vektorer – båter/ utstyr 
brukt i vann 

LAV MINIMAL NEGLISJERBAR

fugl eller vannaktive pattedyr LAV MINIMAL NEGLISJERBAR

behandlet kjølevann / ballastvann 
fra båter 

NEGLISJERBAR NEGLISJERBAR NEGLISJERBAR

overflaten av eller i mekaniske vek-
torer etter behandling  

NEGLISJERBAR NEGLISJERBAR NEGLISJERBAR

• SIKKER: Smittespredning uunngåelig, sannsynlighet for smitteoverføring 100 % over tid . 
• HØY: Risiko for smittespredning høy, smitteoverføring meget sannsynlig over tid. 
• MODERAT: Risiko for smittespredning moderat, smitteoverføring er relativt sannsynlig over tid. 
• LAV: Risiko for smitteoverføring lav, sannsynlighet for smitteoverføring er liten. 
• MINIMAL: Risiko for smittespredning minimal, sannsynlighet for smitteoverføring er svært liten.  
• NEGLISJERBAR: Risiko for smittespredning i praksis nær null. Det er høyst usannsynlig at begivenhet vil 

inntreffe. 

* En hver populasjon av signalkreps / nordamerikansk kreps må i utgangspunktet forventes å representere en fare for 
smittespredning. Det er nær umulig å analysere nok individer til å fastslå smittefri status. Imidlertid fins det eksempler i 
Europa hvor nordamerikansk og europeisk kreps har sameksistert i mange tiår. Når slike observasjoner kompletteres 
med analyser av et stort antall (~50-100) nordamerikansk kreps som tester negativt for A. astaci er det rimelig å anta at 
A. astaci prevalens i praksis er neglisjerbar.  

 

4.4.3 Rogn fra Genbanken 
Det eneste biologiske materialet som flyttes ut av Genbanken på Haukvik er desinfisert øye-
rogn for planting i elv eller innlegg i andre klekkeri, samt frosset melke for oppbevaring i ”Fros-
sen genbank for villaks”. Det er utelukket at krepsepest kan spres med melke som har vært 
oppbevart frosset på flytende nitrogen, og vurderingen vil derfor fokusere på øyerogn. Frosset 
melke vil uansett bli brukt til å befrukte rogn, slik at hygieneprosedyrene for rogn også vil gjelde 
for frosset melke. 
 
Ved utlevering av øyerogn fra Haukvik blir den desinfisert 10 minutter i Buffodine-løsning. Des-
infeksjonsløsningen er 100 ml Buffodine pr. 10 liter vann 
(http://www.sterner.no/productDetails.aspx?pId=1290). Da Buffodine inneholder 1 % iodine, 
tilsvarer sluttkonsentrasjonen som brukes til desinfeksjon av rogn 100 ppm. Etter behandlingen 
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skylles rogna 4-5 ganger i rent ferskvann før den pakkes i kasser med is. Den samme desin-
feksjonsprosedyren følges ved innlegg i annet klekkeri eller ved planting av rogn i. Mao er 
samlet desinfeksjonstid 20 minutter. 
 
I forbindelse med påvisningen av signalkreps foretok Mattilsynet en inspeksjon av Haukvik (se 
vedlegg 3). Det ble her påvist at man bruker vann fra den potensielt infiserte vannkilden til å 
skylle rogn etter desinfeksjon. Skyllevannet vil være en mulig smittekilde ut av anlegget, og det 
vil derfor være nødvendig å hente skyllevann fra en annen vannkilde. Det vil bli etablert prose-
dyrer for dette snarest. Rogna blir også desinfiserer før innlegg i annet klekkeri eller planting i 
elv, og her bruker man lokalt skyllevann. Isen blir laget av vann fra annen kilde og er derfor 
smittemessig klarert. Vannet inn i klekkeriet på Haukvik passerer gjennom et UV-filter 
(WEDECO BX 80) som vil kunne bidra til å senke nivået av sporer i vannet.  
 
Arter av Saprolegnia (nære slektninger av A. astaci) overlever på død rogn og kan infisere le-
vende rogn med base fra død rogn. De dør imidlertid raskt på levende rognkorn dersom de 
ikke har et startinokulum fra død rogn (Thoen et al. 2011). Dette er ikke direkte overførbart til 
A. astaci, men ettersom A. astaci er en obligat parasitt på kreps er det svært lite trolig av den 
vil ha større sjanse for å overleve på levende rogn av fisk enn arter av Saprolegnia. Før utleve-
ring av rogn fra Genbanken blir rogna sortert, og død rogn blir fjernet. Dette vil derfor redusere 
muligheten for overføring av smitte ytterligere. 
 
Vannanalyser både i Genbanken og i Oppsalvatnet var negative. Analysene er et øyeblikksbil-
de av situasjonen, og kan ikke friskmelde vannet på generelt grunnlag. Det kan ikke utelukkes 
at vannprøver i juli eller tidligere i august hadde gitt andre resultater, men det er lite trolig at 
nivåene ville være høye basert på erfaringer fra Øymarksjøen og Store Le. Negative vannprø-
ver fra så store vannvolumer indikerer at A. astaci sporer i vannet er uhyre sjeldne, og sann-
synligheten for at rogn i Genbanken vil kontamineres med krepsepestsmitte i utgangspunktet 
minimal. Når A. astaci trolig ikke overlever lenge på levende rogn er sjansen for smittespred-
ning minimal selv før desinfeksjon. Når Genbanken i tillegg desinfiserer rogna med Buffodine i 
en konsentrasjon som er vist å eliminere A. astaci (100 ppm iodine i løsningen; Alderman & 
Polglase, 1984) er det vår vurdering at det ikke lenger er risiko for smittespredning via desinfi-
sert rogn.  
 
Det skal bemerkes at testen som viser at A. astaci elimineres i en buffodine løsning med 100 
ppm iodine kun var utført ved 30 minutters eksponering (Alderman & Polglase 1984). Rogna i 
Genbanken eksponeres i 2x10 minutter. Dette er standard prosedyre og er testet ut i fiskeri-
næringen over år. En økning i eksponeringen til totalt 30 minutter vil kreve lang tids utprøving 
både med tanke på konsekvenser for rogn og fisk. Ut ifra en helhetsvurdering vil vi ikke anbe-
fale et slikt tiltak fordi det er svært lite sannsynlig at A. astaci 1) forekommer i vannkilden og 2) 
overlever på levende rogn, og det er svært sannsynlig at Genbankens standard desinfeksjons-
prosedyre er mer enn tilstrekkelig for å eliminere A. astaci.  All erfaring med dyrkning av A. 
astaci viser nemlig at arten er svært sensitiv og dør raskt når forholdene ikke er optimale. 
 
Selv om vi ikke sikkert vet når signalkrepsen ble introdusert er det trolig opptil 10-20 år siden. I 
et historisk perspektiv skal det derfor også bemerkes at det ikke har forekommet utbrudd av 
krepsepest som i ettertid kan tilskrives smittespredning via rogn fra Genbanken, ei heller smit-
tespredning via vann eller vektorer fra vannkilder innen den rammede sonen i Hemne. Sist 
men ikke minst, rogna fra Genbanken settes ikke ut i vann som har kjente populasjoner av 
edelkreps. Den utgjør derfor strengt talt ingen direkte trussel uansett. 
 
Når Genbanken får på plass en løsning for skyllevann, et tiltak de har varslet vil skje snarlig, er 
rogna ut ifra en totalvurdering å betrakte som risikofri med tanke på spredning av krepsepest. 
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4.5 Oppsummering og mulige tiltak  
 
Ut i fra dagens situasjon er det svært mange faktorer som tilsier at signalkrepsbestandene i 
Hemne isolert sett ikke representerer en trussel mot norske edelkrepsbestander fordi 
 

• De er ikke i direkte kontakt med andre edelkrepslokaliteter 
• Det er få bestander av edelkreps i Sør-Trøndelag. Den vesentlige andelen av edelkreps-

bestander i Norge er konsentrert på Østlandet. 
• Det er få brukere av vannene. Det er minimal fare for spredning av krepsepest via vann 

eller utstyr brukt i vann, og faren for ulovlig spredning av signalkreps bør være svært lav 
med god informasjon om konsekvenser til aktuelle grunneiere. 

• Prevalensen av A. astaci i bestanden kan se ut til å være lav, noe som også reflekteres i 
manglende påvisning av agens fra totalt 1000 liter undersøkt vann. 

• Sjansen for at smittet vann kommer inn i Genbanken er følgelig minimal, og sannsynlig-
het for at A. astaci sporer kommer i kontakt med rogn er også minimal. 

• Det er lite sannsynlig at A. astaci vil overleve på rogn i fraværet av en egnet vert av tifot-
kreps. 

• Dagens desinfeksjonsmetode for rogn ved bruk av Buffodine vurderes som tilstrekkelig 
for å eliminere eventuell A. astaci smitte. 

• Fravær av krepsepestutbrudd i Trøndelag er et også et indirekte bevis på at tilstedevæ-
relse av signalkreps i Hemne i flere år ikke har medført smittespredning. 
 

Basert på funnene av signalkreps og krepsepest i det berørte området i Hemne kommune fo-
reslår vi følgende tiltak og anbefalinger: 

 
• Påse at Genbanken gjennomfører varslet tiltak med å bytte til en garantert smittefri vann-

kilde for skylling av rogn etter desinfeksjon. 
• Overvåke situasjonen jevnlig med tanke prevalens av A. astaci i kreps og vann da dette 

kan endres over tid. Tidspunkt for vannprøvetaking bør legges til skallskifteperioden i slut-
ten av juli eller tidlig august. 

• Overvåke utviklingen av signalkrepsbestandene hvert 3 år. Dette gjelder særlig i Oppsal-
vatnet da det er en viss risiko for at signalkreps kan spre seg ned i Spjøta. 

• Flytte steinblokker (isbrytere) minst 15 cm vekk fra damveggen ved utløpet av Oppsalvat-
net for å lage en mer definert barriere for utvandring av signalkreps til Spjøta. 

 
I tillegg til de foreslåtte tiltakene er følgende tiltak kommentert: 
 
• Hardt fiske vil trolig kunne redusere bestandstettheten i særlig Oppsalvatnet, da rekrutte-

ringen synes å være begrenset. Dette er imidlertid ikke et tiltak som vil utrydde signal-
krepsbestanden, og tiltaket er svært ressurskrevende. Tiltaket bør vurderes opp mot den 
begrensede risikoen for videre spredning av signalkreps og krepsepest. 
 

• Behandling (kjemisk sanering) av lokalitetene med signalkreps er trolig praktisk gjennom-
førbart, men vil ha store negative økologiske effekter og vil være svært ressurskrevende. 
Kjemisk behandling må også vurderes opp mot den begrensede risikoen for videre spred-
ning av signalkreps og krepsepest. I tillegg vil det være absolutt nødvendig å utrede mulig-
heten for en alternativ vannkilde for Genbanken den tiden som en eventuell behandling 
pågår. En slik utredning vil være omfattende og er ikke inkludert i den foreliggende rappor-
ten. 
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6 Vedlegg 
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Vedlegg 1. Resultater fra RT-PCR for påvisning av krepsepest (Aphanomyces astaci; Metode 
ME07_069). Analysen er ikke akkreditert. Resultatet gjelder kun for undersøkt prøvemateriale. 
Undersøkt prøvemateriale stammer fra Skittenholvatnet (SV) og Oppsalvatnet (OV)  
Journal nr. Nr. Lokalitet Analytt Resultat Funn1 Agensnivå2

2011-23-292 K1-K SV AphAst 59bp) Påvist 5PFU ≤  PFUobs < 50 PFU A2 

2011-23-292 K1-L  AphAst 59bp) Påvist 50PFU ≤ PFUobs < 103PFU A3 

2011-23-292 K1-H  AphAst 59bp) Påvist 50PFU ≤ PFUobs < 103PFU A3

2011-23-345 K1-K OV AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 A0 

2011-23-345 K1-L  AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 A0 

2011-23-345 K1-H  AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 A0 

2011-23-345 K2-K OV AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 A0 

2011-23-345 K2-L  AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 A0 

2011-23-345 K2-H  AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 A0 

2011-23-345 K3-K OV AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 A0 

2011-23-345 K3-L  AphAst 59bp) Påvist 50PFU ≤ PFUobs < 103PFU A3 

2011-23-345 K3-H  AphAst 59bp) Påvist 103PFU ≤ PFUobs < 104PFU A4

2011-23-345 K4-K OV AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 A0 

2011-23-345 K4-L  AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 A0 

2011-23-345 K4-H  AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 A0 

2011-23-345 K5-K OV AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 A0 

2011-23-345 K5-L  AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 A0 

2011-23-345 K5-H  AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 A0 

2011-23-345 K6-K OV AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 A0 

2011-23-345 K6-L  AphAst 59bp) Påvist 103PFU ≤ PFUobs < 104PFU A4 

2011-23-345 K6-H  AphAst 59bp) Påvist 5PFU ≤ PFUobs < 50 PFU A2 

2011-23-345 K7-K OV AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 A0 

2011-23-345 K7-L  AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 A0 

2011-23-345 K7-H  AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 A0 

2011-23-345 K8-K OV AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 A0 

2011-23-345 K8-L  AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 A0 

2011-23-345 K8-H  AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 A0 

2011-23-345 K9-K OV AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 A0 

2011-23-345 K9-L  AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 A0 

2011-23-345 K9-H  AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 A0 

2011-23-345 K10-K OV AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 A0 

2011-23-345 K10-L  AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 A0 

2011-23-345 K10-H  AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 A0 
1  PFU = PCR forming units. Termen refererer til amplifiserbare DNA-kopier av analytten AphAst) i prøven.  
PFUobs =  observert mengde PFU. LOD = Limit of detection / påvisningsgrense=5 PFU.  LOQ = Limit of quanti-
fication / kvantifiseringsgrense = 50 PFU. 
2  A0 –A7  refererer til semi-kvantitative kategorier for agensnivå mengde A. astaci i prøve) i henhold til tabell 1. 
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Vedlegg 2. Resultater fra real-time PCR for påvisning av krepsepestsporer (Aphanomyces 
astaci) i vannprøver tatt 30. og 31. august 2011 
Journal nr. Lokalitet1 Nr. Liter Analytt Resultat Funn2 Sporer/Liter3 

2011-23-334 SV VP-1 150 AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 0 

2011-23-334 SV VP-2 150 AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 0 

2011-23-334 OV VP-3 150 AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 0 

2011-23-334 OV VP-4 150 AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 0 

2011-23-334 SP VP-5 100 AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 0 

2011-23-334 SP VP-6 100 AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 0 

2011-23-334 GH VP-7 100 AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 0 

2011-23-334 GH VP-8 100 AphAst 59bp) Ikke påvist PFUobs = 0 0 
1   SV = Skittenholvatnet, OV = Oppsalvatnet, SP = Spjøta og GH = Genbanken på Haukvik 

2  PFU = PCR forming units. Termen refererer til amplifiserbare DNA-kopier av analytten AphAst) i prøven.  
PFUobs =  observert mengde PFU. LOD = Limit of detection / påvisningsgrense=5 PFU.  LOQ = Limit of 
quantification / kvantifiseringsgrense = 50 PFU. 
3  Basert på PFU per spore estimert i Strand et al. (2011). 
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Vedlegg 3. Rapport fra Mattilsynets inspeksjon av Haukvik Genbank  



   
 

Mattilsynet 

Distriktskontoret Trondheim og Orkdal 

Saksbehandler: Aud Skrudland 

Tlf: 06040 / 71589117 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 

(Husk mottakers navn) 

Postadresse:  

Felles postmottak, Postboks 383 
2381 Brumunddal 

Telefaks: 23 21 68 01 

 
 

 

 

 

 

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM FORFLYTNINGSFORBUD 

 
Mattilsynet gjennomførte 16.08.2011 inspeksjon ved virksomheten HAUKVIK KRAFT-SMOLT AS.  

Fra Mattilsynet møtte seniorinspektør Gunnar Nestgård Hynne og spesialinspektør Aud Skrudland. 

Til stede fra virksomheten var daglig  leder Anders  Nilsen Haukvik. 

   

Mattilsynet forvalter matloven og har ansvar for å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak i tråd med 

loven (§ 23 ) og tilhørende forskrifter.   

 Bakgrunn for tilsynet var at det er påvist signalkreps smittet av krepsepest i Skitteholvatnet  som 

er et av de vann anlegget benytter som vannkilde. 

Det ble informert om situasjonen og gått grundig gjennom drift og rutiner ved genbanken.   

Genbanken drives etter avtale med Direktoratet for Naturforvaltning og har for tiden laks fra 

følgende elver: Driva, Batnfjordselva, Figga, Byaelva, Ogna, Måna, Surna, Rauma, Innfjordelva, 
Skibotnelva, Vosso og Lærdalselva 

Saken gjelder 

● 10241 - HAUKVIK , Lokalitetsnummer 10241 

Virksomheten er vurdert etter følgende regelverk    

● FOR 2004-03-19 nr 537: Forskrift 19. mar. 2004 nr. 537 om internkontroll for å oppfylle 

akvakulturlovgivningen (forskrift om IK-Akvakultur) 

● FOR 2008-06-17 nr 822: Forskrift 17. jun. 2008 nr. 822 om drift av akvakulturanlegg 

(akvakulturdriftsforskriften) 

● Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven) 

● FOR 2008-06-17 nr 819: Forskrift 17. jun. 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og 

produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos 
akvatiske dyr (forskrift om smittsomme sykdommer, akvatiske dyr) 

● FOR 1997-02-20 nr 192: Forskrift 20. feb. 1997 nr. 192 om desinfeksjon av inntaksvann til og 

avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet (forskrift om desinfeksjon av vann, akvakultur) 

 
HAUKVIK KRAFT-SMOLT AS 
  
7203 VINJEØRA 
 
    

Deres ref:   

Vår ref: 2011/166773  

Dato: 22.08.2011  

Org.nr: 985399077  
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Hovedinntrykk  

Det antas å være liten risiko for spredning av smitte av krepsepest fra anlegget. Konsekvensen av 
slik spredning vil kunne være svært store. 

Anlegget vil følges videre opp etter at videre undersøkelser i vassdraget og faglige vurderinger av 

smittefare er gjennomført. Det planlegges  ikke levert ut rogn fra anlegget før våren 2012. Videre 
vurderinger bør være avsluttet til den tid.  

Vedtak om forflytningsforbud 

Det er forbud å flytte rogn eller fisk ut fra Haukvik Kraft-Smolt uten godkjenning fra Mattilsynet. 
Forbudet gjelder inntil det blir opphevet eller erstattet av en forskrift.  

Restriksjonen vil gjelde fra 19.08.2011 og til den oppheves av Mattilsynet. 

Årsak til restriksjonen er: Sykdom landdyr/akvatiske dyr, diagnose: Krepsepest (Aphanomyces 

astaci)   

Vi har observert: 

●  Det er påvist signalkreps smittet av krepsepest i Skittenholvatnet som er vannkilde til 

genbanken.  Se Forskrift om smittsomme sykdommer, akvatiske dyr § 48.  

Mattilsynet vurderer dette slik: 

Det er påvist signalkreps med krepsepest i vannkilden til genbanken på Haukvik Kraft-Smolt. Det 
vil bli gjennomført undersøkelser i området for å vurdere hvor omfattende krepsebestand og 

smitterisiko er. Det vil også bli foretatt grundige faglige vurderinger når det gjelder risiko for 
smitteoverføring via overføring av rogn fra genbanken.  

Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift om smittsomme sykdommer, akvatiske dyr § 53    

Vedtaket er unntatt forhåndsvarsling, jf. § 16 tredje ledd i forvaltningsloven. 

Nærmere om oppheving av restriksjonen 

Kontakt saksbehandler i Mattilsynet for å høre nærmere om oppheving av restriksjonen, dersom du 

mener at vedtaket ikke gir tilstrekkelig informasjon om dette. 
 
       

Klagerett 

Det er klagerett på enkeltvedtak. Fristen for å klage er tre uker etter at dere har mottatt informasjon 

om vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Dere finner mer informasjon om klageretten i 
vedlegget Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak. 

             

Særskilte observasjoner 

  

 
 Vi har observert: 

● Det er innstallert UV filter for desinfeksjon av inntaksvann til klekkeriet. Det er ingen rutiner for 

renhold, vedlikehold, driftsregistreringer eller måling av effekt ved hjelp av vannprøver av dette. Se 
Akvakulturdriftsforskriften § 59.   
 
Vi vurderer dette slik:  

Det er ikke et forskriftskrav at det benyttes UV filter ved inntak av vann til klekkeriet. Det er nyttig at 

det er et slikt filter, og det bør være rutiner for drift og vedlikehold av dette som sikrer at effekten av 
desinfeksjonen er som forventet. 
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 Vi har observert: 

● Det er journal på anlegget som viser hvor det er levert rogn de siste år. I 2010 ble det levert rogn 

til Bya, Figga og Ogna. I 2011 er det levert til de samme elver + Vosso. Det er ikke klarlagt hvor 
det skal leveres rogn i 2012.  Se Akvakulturdriftsforskriften § 57.   
 
Vi vurderer dette slik:  

Det er god oversikt over utlevert rogn. Det leveres ikke yngel eller større fisk fra anlegget. 

 

 
 Vi har observert: 

● Dødfisk og destruert rogn  blir ensilert og levert til godkjent mottak.  Se Akvakulturdriftsforskriften 

§ 16.   
 
Vi vurderer dette slik:  

Det er tilfredsstillende rutiner for håndtering av dødfisk og destruert rogn. 

 

 
 Vi har observert: 

● Rogn desinfiseres i Buffodin både som nybefruktet før innlegging i klekkeriet og før utlevering. 

Skylling etter desinfeksjon ved utlevering skjer i driftsvann til klekkeriet. Produksjon av is til pakking 
foregår med vann fra annen kilde som er basert på brønn med grunnvann.  Se 
Akvakulturdriftsforskriften § 11.   
 
Vi vurderer dette slik:  

Desinfeksjon av rogn før utlevering skal bidra til å bryte mulig smitteoverføring fra Genbanken til de 

elver rogna legges ut i. Det er ikke tilfredsstillende hverken i forhold til krepsepest eller sykdommer 
eller parasitter som kan smitte fisk at skylling av rogna etter desinfeksjon skjer skjer i vann som 
ikke er smittesikkert.   

 

          

 

 

Med hilsen 

Steinar Westerberg 
distriktssjef 

Aud Skrudland 
spesialinspektør  
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