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Sammendrag 
 
Hesthagen, T. & Sandlund, O.T. 2012. Gjedde, sørv og suter: status, vektorer og tiltak mot 
uønsket spredning. NINA Rapport 669. 45 s.  
 
Denne rapporten gir en gjennomgang av naturlig utbredelse og opprinnelig forekomst og seine-
re spredning av gjedde, sørv og suter. Dette omfatter identifikasjon av spredningsveier, vekto-
rer for spredning og viktige faktorer som bidrar til at artene blir spredt. Hvilke habitattyper som 
er potensielt egnet for de tre artene, og mulige tiltak for å hindre videre spredning eller for å 
fjerne uønskete bestander, blir også vurdert. Gjedda er en utpreget østlig innvandrer, med et 
naturlig utbredelsesområde som omfattet store deler av Glommavassdraget, opp til Mjøsa og 
Hurdalssjøen, og trolig deler av Vestfold. Deres naturlige forekomst omfatter også ett vassdrag 
i Nord-Trøndelag, noen få vassdrag i Troms, og alle større vassdrag i Finnmark. Gjedda har 
vært spredt her i landet siden 1600-tallet (Møre og Trøndelag) og 1700-tallet (Aust-Agder og 
Bergensområdet). Blant de alvorligste utsettingene av gjedde i seinere år er de i Randsfjorden 
og Tyrifjorden på 1800-tallet, til Sperillen og Krøderen (og Hallingdalselva) på slutten på 1900-
tallet og til Selbusjøen på 2000-tallet. Totalt har gjedde blitt innført i minst 200 innsjøer her i 
landet.  
 
Sørven hadde en betydelig seinere innvandring enn f. eks. gjedde. Den fikk derfor et langt 
mindre naturlig utbredelsesområde, begrenset til nedre deler av vassdragene Enningdalen, 
Halden, Glomma og Hobøl. Sørven nådde ikke så langt opp som til i Øyeren, og heller ikke til 
Mjøsa. Det er også sørv i lavereliggende strøk av Akershus, sørøstlige deler av Vestfold, og til 
nedre deler av Buskerud (Lierelva og til Hellefoss i Drammenselva), hvor den trolig har spredt 
seg naturlig. Det er usikkert om nedre deler av Telemark har naturlige bestander av sørv. I lø-
pet av de siste 10-årene har det vært en omfattende spredning av sørv, spesielt til nedre deler 
av Telemark (Grenland) og Aust-Agder. Fra slutten av 1960-tallet og utover er den også blitt 
spredt til flere kommuner i Rogaland, spesielt til innsjøer på Jæren. I Akershus er sørven spe-
sielt tallrik i Asker. Totalt har det trolig blitt innført sørv i minst 200 lokaliteter her i landet.  
 
Suter er en fremmed art for Norge, og den ble innført første gang til Solbergvannet ved Arendal 
i Aust-Agder tidlig på 1800-tallet. Rundt 1900 fantes den i flere innsjøer i traktene rundt Aren-
dal. På landsbasis er det nå suter i minst 200 lokaliteter. Den ble trolig spredt til nedre deler av 
Telemark i første del av 1900-tallet, hvor den nå finnes i rundt 50 lokaliteter. På Romerike ble 
det satt ut suter første gang i 1914. Til Asker ble den innført første gang i 1927, der den nå fin-
nes i rundt 15 lokaliteter. I 1970 ble den innført til Helgesjøen i Eidskog, Hedmark. En del av 
denne innsjøen ligger i Sverige, og forekomsten av suter skyldes trolig svenske utsettinger. Det 
er også suter i én lokalitet i Kongsvinger. I Østfold og Akershus (Follo) har det i løpet de siste 
10-20 årene kommet suter i flere lokaliteter. På 2000-tallet ble det også innført suter til noen få 
lokaliteter i Buskerud, deriblant Tyrifjorden og Sokna. Suter har også blitt spredt til noen få lo-
kaliteter i Vest-Agder og Rogaland.  
 
Gjedde, sørv og suter har altså blitt spredt til mange nye lokaliteter i løpet av de siste 100-200 
årene, med mennesker som viktigste vektor. Dette har ført til at mange stedegne fiskebestan-
der har gått sterkt tilbake, og at det biologiske mangfoldet har blitt redusert. Aktuelle tiltak mot 
denne spredningen omfatter minst fire typer aktiviteter: (i) informasjon rettet mot publikum og 
sportsfiskere. Den bør utarbeides i samarbeid og dialog med sportsfiskernes interesseorgani-
sasjoner, og må gå spesifikt på hva som er bakgrunnen for at fisk blir spredt, (ii) innføring av 
strengere lovverk, (iii) bygging av vandringshindre for å stoppe videre egenspredning og (iv) 
tiltak for å fjerne eller desimere bestander i enkeltlokaliteter, blant anna med rotenon. Dersom 
man ønsker å skape et effektivt tiltak mot uønsket etablering av fremmede fiskearter, er det 
nødvendig å etablere et tiltaksrettet overvåkingssystem.  
 
Trygve Hesthagen og Odd Terje Sandlund, NINA, Postboks 5685, 7485 Trondheim.  
E-post: trygve.hesthagen@nina.no og odd.t.sandlund@nina.no  

mailto:trygve.hesthgaen@nina.no
mailto:odd.t.sandlund@nina.no
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Forord 
 
Spredning av fiskearter blir sett på som et svært alvorlig problem, da det er en stor trussel mot 
det biologiske mangfoldet og produksjonsgrunnlaget for stedegne fiskearter. I denne rapporten, 
som er utarbeidet på oppdrag for Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk 
mangfold ved Direktoratet for naturforvaltning (DN), omtaler vi spredningen av gjedde, sørv og 
suter. Alle de tre artene har i stor grad blitt spredt av mennesker. Denne spredningen startet for 
flere hundre år siden, og bare i løpet av de siste tiårene har svært mange bestander blitt etab-
lert. I dagens situasjon er det imidlertid bekymringsfullt at antall forekomster av disse artene 
fortsetter å øke. 
 
Norsk institutt for naturforskning (NINA) takker med dette Nasjonalt program for oppdraget. 
Tomas Holmern hos DN har vært vår kontakt hos oppdragsgiver. Vi retter også en takk til alle 
de som har bidratt med opplysninger om forekomst og spredning av de tre fiskeartene som 
omtales. Elisabet Forsgren og Ola Ugedal i NINA har kvalitetssikret rapporten. Arbeidet med 
rapporten ble avsluttet 1. juni 2012, og vi tar forbehold om at det finnes informasjon om de tre 
artene som ikke har kommet med.  
 
 
Trondheim 1. juni 2012 
 
Trygve Hesthagen og Odd Terje Sandlund 
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1 Innledning 
 
Fiskesamfunnene i våre innsjøer og elver er et resultat av den naturlige innvandringen etter 
istida, og seinere utsettinger eller flyttinger som direkte eller indirekte er utført av mennesker. 
Den artsfattige fiskefaunaen her i landet henger sammen med vår geografiske beliggenhet i 
utkanten av kontinentet, landhevinga etter siste istid og vår topografi (Huitfeldt-Kaas 1918, Øk-
land & Økland 1999, Sandlund & Hesthagen 2011). Det var de saltvannstolerante laksefiskene 
røye, laks og aure, i tillegg til stingsild, som først vandret inn i vassdragene våre fra vest da 
landet ble isfritt for rundt 10 000 år siden (figur 1). Noe seinere kom de såkalte østfiskene inn 
fra sør og øst. Dette foregikk vesentlig under Ancylustiden for rundt 9 500 til 8 000 år siden, i 
den perioden Østersjøbassenget var ferskvann. Men for alle fiskeartene satte fysiske barrierer 
som fosser og stryk begrensninger på hvor langt opp i vassdragene de kom. Fordi landet hevet 
seg var det de artene som vandret inn tidlig som kom lengst opp i vassdragene, mens de som 
kom seinere møtte barrierer lengre ned. Den naturlige forekomsten av ulike arter ble sannsyn-
ligvis påvirket av menneskene helt fra den første tiden landet ble befolket. Den tidligste skriftli-
ge dokumentasjonen på flytting av fisk er en runeinskripsjon fra 11-1200-tallet (Olsen 1941). 
Nærmere undersøkelser viser at dagens utbredelse av mange av våre fiskearter i ferskvann er 
sterkt preget av menneskenes aktivitet (Borgstrøm & Brabrand 1996, Tammi m.fl 2003, Hest-
hagen & Sandlund 2004, Sandlund m.fl. 2012).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Innvandringsruter for ulike arter 
av ferskvannsfisk til Norge, basert på 
Huitfeldt-Kaas sitt arbeid (Huitfeldt Kaas 
1918). Kart etter Fylkesmannen i Østfold. 

 
 
Endringene i forekomsten av ulike fiskearter i ferskvann pågår fortsatt. Dette skyldes både tap 
av bestander og omfattende spredning. Tap av fisk skyldes i hovedsak forsuring, idet nærmere 
10 000 innsjølevende fiskebestander har blitt utryddet som følge av sur nedbør (Hesthagen 
m.fl. 1999). Tiltak som reduserer utslippene (og dermed mindre sur nedbør) og vassdragskal-
king bidrar til å redusere forsuringsproblemet, og fiskebestander i flere forsuringsområder blir 
nå reetablert og styrket (Hesthagen & Østborg 2008, Hesthagen m.fl. 2011). Økningen i antall 
fiskebestander skyldes i alt vesentlig aktiviteter av mennesker, enten gjennom aktive utsetting-
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er, utsettinger i forbindelse med bruk av fisk som agn, eller spredning som følge av blant anna 
kanalbygging. 
 
I siste halvdel av 1800-tallet startet en omfattende spredning av fisk etter at den kunstige ut-
klekkingen av fiskerogn ble vanlig her i landet (Huitfeldt-Kaas 1918, Bleken Rud 1967). Dette 
gjaldt først og fremst ulike arter laksefisk med et høstingspotensiale; som aure, røye og sik. 
Utsettingene skjedde som regel i rene aurevann eller i tidligere fisketomme innsjøer. Utsetting 
og spredning av disse tre artene fortsatte i stor stil på 1900-tallet (Hesthagen & Sandlund 
1995, Vøllestad & Hesthagen 2001, Sandlund m.fl. 2012). Beregninger fra slutten av 1990-
tallet viste at blant våre vanligste fiskearter som ørekyte, røye, harr, aure, gjedde og sik, var 
46-86 % av bestandene innførte (Rask m.fl. 2000, Tammi m.fl. 2003). Dette er minimumstall, 
spesielt gjelder dette aure, som mennesker har spredt over store deler av landet gjennom 
mange hundre år.  
 
Spredningen av fremmede fiskearter er i dag vurdert som en alvorlig trussel for det biologiske 
mangfoldet i våre ferskvannssystemer.  Ifølge det norske lovverket er det forbudt å flytte fisk 
mellom lokaliteter (Innlandsfiskeloven, Naturmangfoldloven). Det er også foreslått ulike tiltak 
for å redusere problemet med spredning av fiskearter i ferskvann (Skurdal m.fl. 1997, Taugbøl 
m.fl. 2002, Hesthagen & Sandlund 2007). I tillegg til spredning av fiskearter med en naturlig 
forekomst innen landets grenser, har 11 fremmede fiskearter blitt innført og spredt her i landet, 
hvorav tre arter i løpet av de siste 20-25 årene (Hesthagen & Sandlund 2007).  
 
Blant arter med naturlig innvandring har ørekyta hatt en omfattende spredning i løpet av de 
siste ti-årene, og den forekommer nå i seks nye fylker (Hesthagen & Sandlund 1997, Hestha-
gen m.fl. 2006, Museth m.fl. 2007, Hesthagen & Sandlund 2010). Men spredningen av andre 
arter, som gjedde, sørv og suter, gir også grunn til bekymring. I løpet av de siste ti-årene har 
stadig flere bestander av disse tre artene blitt registrert i nye lokaliteter. Gjedde og sørv tilhører 
den naturlige fiskefaunaen i Norge (Hesthagen & Sandlund 1996), mens suteren er innført 
(Collett 1875, Huitfeldt-Kaas 1918). Gjedde er en av de såkalte Skåne-Finnmarksfiskene, med 
en naturlig utbredelse over store deler av Østlandet og Øst-Finnmark (Huitfeldt-Kaas 1918). 
Sørv tilhører den siste gruppen av innvandrere etter siste istid; Øyeren-Smålensfiskene, med 
en naturlig utbredelse begrenset til sørøstlige deler av landet. De nådde blant anna ikke så 
langt opp som til Øyeren og Mjøsa. Suteren er en fremmed art for Norge, og ble innført til Sør-
landet på tidlig 1800-tall (Huitfeldt-Kaas 1918). Seinere har aktiv og passiv spredning gjort at 
den i dag forekommer i mange lokaliteter, spesielt i Aust-Agder (Hesthagen & Kleiven 2010, 
Kleiven & Hesthagen 2012). Arten har også blitt spredt videre både vest- og østover. Alle de 
tre artene lever i innsjøer, og må i utgangspunktet betraktes som problemarter ved etablering i 
lokaliteter som domineres av laksefisk. Gjedde er en rovfisk med stor effektivitet overfor bytte-
fisk i strandnære og grunne områder i både elver og innsjøer. Dette betyr at innførselen av 
gjedde til en lokalitet med aure vil bety stor økning i dødeligheten hos denne laksefisken, spe-
sielt blant yngre individer. Potensielle effekter av sørv og suter på økosystemer der de etable-
rer seg er derimot mindre kjent, men de må i utgangspunktet betraktes som negative (Nilssen 
& Wærvågen 2001a, Gederaas m.fl. 2007). 
 
Målsettingen med dette prosjektet er å beskrive status for utbredelse og forekomst av tre 
problemarter; gjedde, sørv og suter, samt identifisere vektorer og foreslå avbøtende tiltak. Det 
innebærer å identifisere spredningsveier og viktige faktorer for spredning og etablering av be-
stander av disse artene, og vise gjennom kart dagens forekomst, og vurdere potensielt egnete 
nye habitater.  
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2 Artenes utbredelse, en historisk gjennomgang 
 

2.1 Gjedde 
 
Den første systematiske omtalen av utbredelsen til våre ferskvannsfisker ble publisert av Ro-
bert Collett i 1875 (Collett 1875). Om gjedde (figur 2) skriver han at den forekommer i innsjøer 
og elver opp til Finnmark, og at den var særdeles alminnelig i de større innsjøene i sørøstlige 
deler av landet. Nord for polarsirkelen fantes den i de fleste innsjøer og elver i indre strøk opp 
til Varangerfjorden. Langs kysten på Vestlandet var den sjeldnere, og «neppe oprindelig vild». 
Men rundt Bergen forekom det gjedde flere steder, særlig i vann nær de større gardene. Der-
imot manglet den i mer fjerntliggende innsjøer, noe han mente skyldtes at arten var innført til 
Bergensområdet. Han skriver at gjedda er innført til en rekke steder der den opprinnelig ikke 
fantes, blant anna til en innsjø på Sunnmøre. Det fantes også gjedde på Sørlandet, men her 
var den alminnelig bare i Mølle ved Kristiansand (Collett 1875). 
 
 

 

Figur 2. Gjedde (Esox lucius L.). Tegning av Eldar Olderøien. 

 
 
Collett gir seinere flere supplerende opplysninger om utbredelsen til våre ferskvannsfisker (Col-
lett 1879). Om gjedda skriver han at den har to store utbredelsesområder, og at den i regelen 
er utsatt utenfor disse to områdene. Disse var geografisk begrenset til indre deler av landet sør 
for Dovre, samt Finnmark. På hele den mellomliggende strekningen, på Vestlandet, i Trønde-
lag og Nordland, manglet den nesten overalt. Men ifølge opplysninger han hadde mottatt fra 
Fiskeriinspektør Landmark, fantes det gjedde i noen vann i Lierne i Nord-Trøndelag (Muruvat-
net og Kvæsjøen), samt i noen småvann langs Målselva i Troms. Lengre nord ble den igjen 
alminnelig i Alteelva (ovenfor Fossene) (trolig elva fra Altevann i indre Troms), og endelig i 
mange innsjøer og elver i Vest- og Øst Finnmark, helt til Langfjord og Pasvikelva i Sør-
Varanger. Collett antok at gjedda hadde spredt seg til Finnmark østfra gjennom russiske 
«Lapmarken». Han mente også at de høye grensefjellene lengre sør hadde hindret gjedda i å 
vandre inn fra den kanten. Dette gjaldt også andre fiskearter som var vanlige i Finnmark, som 
abbor, ørekyte, sik, lake, harr og trepigget stingsild.   
 
Collett utdyper sine teorier om utbredelsen av gjedde i meddelelser for årene 1884-1901 (Col-
lett 1903). Han mente at forekomsten i Sør-Norge sannsynlig var begrenset til de sydligste 
grenseområdene til Sverige, og at den neppe hadde spredt seg naturlig vest for Oslofjorden. 
Etter hvert har imidlertid forekomsten av gjedde blitt betydelig utvidet, og på slutten av 1800-
tallet fantes den i en rekke vann og vassdrag i Kristiania Stift, deler av Kristiansand Stift, og i 
mindre utstrekning også på Vestlandet (Hordaland). Han henviser blant anna til et manuskript 
av naturforsker Strøm fra 1760 «Søndmørs Beskrivelse», at Amtsmann Lillienskiold sannsyn-
ligvis hadde satt ut gjedde i en innsjø på Sunnmøre allerede på slutten av 1600-tallet. Videre 
skriver han at det var satt ut gjedde i en rekke innsjøer rundt Bergen på 1800-tallet, eller sann-
synligvis ennå tidligere. I Trondheims Stift fantes det gjedde i mange vann, både sør og nord 
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for Trondheimsfjorden. Han nevner på nytt forekomsten av gjedde i Lierne. I Finnmark beskri-
ver Lillienskiold allerede i 1698 forekomst av gjedde.  
 
Også Nicolai Wergeland omtaler utbredelsen av gjedde i en rapport på 1870-tallet (Wergeland 
1878). Han mente blant anna at det kunne være aktuelt med oppdrett og utsetting av «den 
glubskeste af alle vore Ferskvands Rovfiske». Den var fremdeles lite utbredt her i landet, idet 
den bare var alminnelig utbredt i østlige deler av landet og i nord (Finnmark), der den fantes 
opp til 250-300 m o.h. I de sørlige og vestlige delene av landet forekom den bare få steder, 
hvor den etter hans mening var utsatt for ikke så mange år siden (altså siste del av 1800-
tallet). Dette omfattet områdene vest og nord for Drammensvassdraget. Han skriver at gjedda 
har vært til stor skade for aurebestandene der hvor den var utsatt, og trekker spesielt fram Tyri-
fjorden. Det er derfor noe merkelig at han samtidig foreslår oppdrett av gjedde.  
  
Det var først med Huitfeldt-Kaas sin publikasjon «Ferskvandsfiskenes utbredelse og indvand-
ring i Norge» fra 1918, at vi får en inngående forståelse av innvandringsveiene til de enkelte 
fiskeartene og deres naturlige forekomst. Han gir også en rekke opplysninger om når og hvor 
ulike arter har blitt satt ut. Gjedda beskrev han som en utpreget østlig innvandrer (jf. figur 3) 
med et utbredelsesområde som omfattet hele Smaalenene (Østfold), og sørligste del av 
Akershus så langt nord som til en linje mellom Maridalsvatnet og nordenden av Øyeren. I Hal-
denvassdraget har gjedda nådd opp til Sittensjøen (167 m o.h.). Den har også trengt inn i noen 
innsjøer med avløp til Sverige lengre opp (Nermangen 217 m o.h., Varaldsjøen 208 m o.h. og 
Nordre Røgden (Fallsjøen) 356 m o.h.). Det er også naturlig forekomst av gjedde i Store Le-
vassdraget øst for Haldenvassdraget, Østfold (Huitfeldt-Kaas 1918). Innsjøen Store Le er en 
innsjø på grensen mellom Norge og Sverige, og den norske delern ligge ri Aremark og marker 
kommuner. 
 
I Glommavassdraget var det i følge Huitfeldt-Kaas (1918) gjedde opp til Storsjøen (253 m o.h.) 
i Rendalen og Osensjøen (439 m o.h.), og i de fleste større innsjøer på østsiden av hovedelva 
lengre sør. I det største sidevassdraget til Glomma, Vorma-Gudbrandsdalslågen, nådde gjedda 
bare opp til Hurdalssjøen (175 m o.h.) og gjennom Mjøsa (122 m o.h.) opp til Hunderfossen. 
Hans rapport om gjedde i Losna (182 m o.h.) i Gudbrandsdalslågen, Ringebu kommune, er 
feil. Også mange innsjøer i traktene mellom Vorma/Mjøsa i vest og Glomma i øst så langt opp 
som til Hamar hadde gjedde. I Trysilelvas nedbørfelt med avrenning til Sverige fantes det gjed-
de helt opp til Femunden (662 m o.h.). I tillegg fantes den i flere småvann i vassdraget. Sørlige 
deler av Oppland, i kommunene Østre Toten, Lunner, Brandbu og Nordre Land hadde ingen 
naturlige bestander av gjedde. Men i disse kommunene hadde den i løpet av 1800-tallet blitt 
satt ut i en rekke innsjøer. I Randsfjorden skjedde dette allerede i 1846. I Gudbrandsdalen var 
den menneskelige spredningen av gjedde begrenset til to innsjøer i Gausdal; Raudsjøen (ca. 
1860) og Veslevatnet.  
 
I Akershus hadde gjedda en stor utbredelse allerede tidlig på 1900-tallet. Huitfeldt-Kaas (1918) 
mente at forekomsten av gjedde i dette fylket i hovedsak var opprinnelig. I Aker (nå Oslo) opp-
ga han at det var gjedde i Østensjøvannet, Nøklevannet, Maridalsvannet og Bogstadvannet, i 
Bærum i Staavivannet, Stensvannet og Dælivannet, og i Asker i Gjellumvatnet, Finsrudvatna, 
Verkensvatna, Semsvatnet, Bondivatnet, Brandsrudvatna og Opsjø. I Aker, Asker og Bærum 
ble ingen av gjeddebestandene angitt som innførte. I Follo var det gjedde i Årungen og Gjer-
sjøen, trolig naturlige forekomster. I løpet av 1800-tallet ble det imidlertid innført gjedde til en 
rekke innsjøer i Akershus.  
 
I Buskerud kunne Huitfeldt-Kaas dokumentere forekomst av gjedde i en rekke innsjøer fordelt 
på åtte herreder, og de fleste var resultat av utsettinger. Nedre deler av Numedalslågen (ne-
denfor Labrofoss) og Lierelva hadde imidlertid det som trolig var naturlige bestander av gjedde. 
Ellers ble det antatt at gjeddebestandene lengre opp i vassdragene var satt ut i løpet av 1800-
tallet. I Tyrifjorden kom det inn gjedde i 1852, etter spredning fra Randsfjorden hvor den altså 
var innført noen år tidligere. I Storelva nedenfor Tyrifjorden ble de første observasjonene av 
gjedde gjort i 1860.  
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I Vestfold omtalte Huitfeldt-Kaas forekomst av gjedde i en del større og mindre vann, fra Eikern 
og sørover til og med Farris. Han mente at det var tvilsomt om noen av bestandene vest for 
Oslofjorden var naturlig innvandret. Flere av dem kunne han også med sikkerhet angi som inn-
førte. I Sandeelva i Sande kom det inn gjedde ved en flom i 1829, men den forsvant noen år 
seinere. 
 
I Telemark oppga Huitfeldt-Kaas (1918) forekomst av gjedde i flere innsjøer i herredene 
Skaatøy (nå del av Kragerø), Gjerpen og Hollen (nå deler av Skien, Porsgrunn og Nome kom-
muner). Disse gjeddebestandene var alle resultat av utsettinger. I Børsesjø i Gjerpen skjedde 
dette allerede i 1776. I flere innsjøer i nedbørfeltet til Falkumelva ble det innført gjedde rundt 
1826. I Norsjø skjedde dette tidlig på 1900-tallet.  
 
I Aust-Agder var det allerede tidlig på 1900-tallet gjedde i minst 15 kystnære innsjøer eller elver 
(Huitfeldt-Kaas 1918). Dette gjaldt Holt, Åmli, Froland, Øiestad, Fjære, Landvik og Østre Mo-
land herreder. Han antok at alle disse bestandene var innførte. Den første utsettingen av gjed-
de på Sørlandet skjedde for over 250 år siden. I Temse i Fjære skjedde det etter tradisjonen 
rundt 1750. En dam ved Nes jernverk i Holt hadde også gjedde på 1700-tallet. Ved en flom i 
1799 spredte den seg derfra og ned i Lunde. Ellers ble det alt på 1800-tallet innført gjedde til 
flere lokaliteter i Aust-Agder. I Vest-Agder fantes det kun én innført bestand av gjedde, nemlig i 
Mølle ved Kristiansand. Huitfeldt-Kaas (1918) nevnte ingen gjeddebestander i Rogaland. 
 
 

Figur 3. Forekomst av gjedde 
i Norge pr. 1918 (Kart fra Huit-
feldt-Kaas 1918). 

 

.
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I Hordaland er de første kjente innførslene av gjedde fra rundt 1850, og tidlig på 1900-tallet 
fantes den i minst 35 innsjøer (Huitfeldt-Kaas 1918). I tillegg til lokaliteter rundt Bergen var dis-
se innsjøene lokalisert i Tysnes, Fana, Askøy, Aarstad, Haus og Manger herreder. I Møre og 
Romsdal rapporterte Huitfeldt-Kaas (1918) om at det på tidlig 1900-tall var innført gjedde til 
Vassetvatnet (nå Sula kommune), mens han satte et spørsmålstegn ved den påståtte fore-
komsten i Brusdalsvatnet i tidligere Borgsund kommune, nå Ålesund og Skodje kommuner. 
 
I Sør-Trøndelag var det på slutten av 1800-tallet kjennskap til gjedde i noen innsjøer rundt 
Trondheimsfjorden. Det omfattet Jonsvatnet øst for Trondheim, Ålvatnet i Orkdal, mange lokali-
teter i Bjugn og noen innsjøer i Åfjord (Helland 1898). Huitfeldt-Kaas gjorde en mer inngående 
kartlegging av gjeddas forekomst i fylket (Huitfeldt-Kaas 1918). For Bjugn ble det opplyst om 
forekomst i fire innsjøer; Eidsvatnet, Solemsvatnet, Brekvatnet og Kruptjern. Ifølge tradisjonen 
var det fru Inger til Østraat som innførte gjedde i Eidsvatnet. Det måtte i så fall ha skjedd først 
på 1600-tallet. Folketradisjonen sier imidlertid at det var den siste danske katolske erkebispen i 
Trondheim som innførte gjedde til Trøndelag (Anonym 1949a). I så fall er Erik Walkendorf den 
ansvarlige, og han satt i embetet fra 1510 til 1521. Videre var det gjedde i Russasætervatnet 
på Ørlandet. I Bymarka i Trondheim var det også innført gjedde i Lianvatnet, Haukvatnet og 
Kyvatnet, utan at tidspunktet er angitt. I Røros var det naturlige bestander av gjedde i en rekke 
innsjøer, som Store Korssjø og Femunden. Etter byggingen av fløtningskanalen fra nordenden 
av Femunden i Trysilvassdraget til Hådalvassdraget (sideelv til Glomma ved Røros), som ble 
påbegynt i 1715 og ferdigstilt i 1764 (Dahle 1894), spredte gjedda seg til minst fem lokaliteter 
(Langtjern, Feragen, Røragen, Haasjøen og Rambergsjøen) i Håelva og videre ned i Glomma 
(jf. Huitfeldt-Kaas 1918).  
 
I Nord-Trøndelag var det bare Murusjøen som hadde en naturlig forekomst av gjedde tidlig på 
1900-tallet (Helland 1907). I tillegg var det kommet gjedde i Kvesjøen «gjennom en dybere 
rende, der var bleven gravet fra et i nærheden liggende tjern».  Det er ikke angitt når dette 
skjedde, men tidlig på 1900-tallet hadde i alle fall gjedda formert seg kraftig i denne innsjøen, 
«paa de øvrige fiskesorters bekostning» (Helland 1907). Murusjøen og Kvesjøen ligger i Kve-
sjøvassdraget, og drenerer østover til Sverige. Opplysningene hos Huitfeldt-Kaas (1918) om 
gjedde i Nord-Trøndelag er i overensstemmelse med Helland (1907). 
 
I Nordland ble det tidlig på 1900-tallet oppgitt forekomst av gjedde i noen innsjøer i indre Tys-
fjord, med avløp til Sverige (Helland 1909). Det kan blant anna være Bauge det refereres til, 
som drenerer til Luleelvas nedbørfelt. Helland brukte uttrykket «vistnok» om forekomsten av 
gjedde i dette området, og følgelig vurderte han opplysningene som usikre. I Troms ble det 
opplyst om gjedde i Altevatn og Leina i Bardu kommune, samt i Målselva og et par andre mind-
re lokaliteter (Huitfeldt-Kaas 1918). I Finnmark ble det angitt forekomst av gjedde i Kautokeino, 
Karasjok, Tana og Sør-Varanger.  
 
 

2.2 Sørv 
 

I følge Collett var det sannsynligvis bare sørv (figur 4) i sjøer og elver i sørøstligste deler av 
landet (Collett 1875) (figur 5). I Smålenene (Østfold) var arten vanlig flere steder, særlig i 
Glommas sørlige deler, som ved Solibrukene ovenfor Fredrikstad. Han hadde også opplys-
ninger om forekomst av sørv ved Larvik i Vestfold og fra Brevik ved Langesundfjorden i Tele-
mark. Tidlig på 1900-tallet kom han med supplerende opplysninger om forekomsten av sørv 
(Collett 1905). Han gjentok at den var spesielt vanlig flere steder i Østfold og de sørligste deler 
av Akershus, hvor den var påvist så langt nord som til Aurskog. Den hadde ikke nådd så langt 
nord som til Mjøsa. Vestover gikk den ikke så langt som de andre artene i slekten Leuciscus, 
dvs. gullbust, stam og vederbuk. [Sørv har seinere fått endret slektsnavn til Scardinius.] På 
vestsida av Oslofjorden fantes det sørv i noen innsjøer i Jarlsberg, i Salbret i Eidanger, i noen 
tjern omkring Langangsfjorden i Brunlanes, i Bamble, og i Brevik ved Langesundfjorden i Te-
lemark. Den var også registrert i Bergsvannet i Hof kommune lengst nordvest i Vestfold. Denne 
innsjøen har avløp til Vestfosselva, ei sideelv til Drammenselva. I følge Huitfeldt-Kaas (1918) 
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fantes sørv tidlig på 1900-tallet i oset av Lierelva og opp til Hellefoss i Drammenselva. Collett 
(1905) skriver at sørven var kjent så langt vest som til Sannidal (nå Kragerø), der den fantes i 
minst fire innsjøer. Han mente at disse bestandene var resultat av naturlig innvandring. Der-
imot var det kjennskap til at sørven var innført til et par isdammer i det samme området. I sjøen 
utenfor Barlandstjern ble det også fanget sørv. Han hadde også fått opplyst om at det var inn-
ført sørv i Tokevannet i Drangedal og i Børsesjø i Gjerpen. 
 

 

Figur 4. Sørv (Scardinius erythropthalmus (L.)). Tegning av Eldar Olderøien. 

 

Figur 5. Forekomst av sørv i 
Norge pr. 1918. (Kart fra Huit-
feldt-Kaas 1918). 
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Huitfeldt-Kaas (1918) mente at sørven hadde vandret inn noe seinere enn de såkalte Øyeren-
Smaalensfiskene. Den kan derfor ha vært den siste arten blant våre ferskvannsfisker som 
vandret inn i landet etter siste istid. Huitfeldt-Kaas dokumenterte at sørven hadde sitt hovedut-
bredelsesområde i Østfold, der den var alminnelig utbredt i Halden-, Glomma- og Hobølvass-
draget. Han støttet Collett (1905) i at den også forekom i et par vann i Akershus, nemlig Bjør-
kelangen (125 m o.h.) og Øgderen (132 m o.h.), som drenerer til Haldenvassdraget. Men Huit-
feldt-Kaas mente at sørven var innført i begge disse innsjøene. Den forekom altså ikke i Øye-
ren, innsjøen i Norge med flest fiskearter. Huitfeldt-Kaas skrev at en tidligere meddelelse om at 
det fantes sørv i Øyeren berodde på en misforståelse, ved at den ble forvekslet med vederbuk 
(Leuciscus idus). Vederbuk kalles lokalt «raufjæring», og har altså rødaktige finner slik som 
sørven. For Østfold oppgir Huitfeldt-Kaas (1918) forekomst av sørv i 19 innsjøer og én elv 
(Julsrudelv i Rakkestad) fordelt på sju kommuner. Alle disse lokalitetene drenerer trolig til de 
tre nevnte vassdragene, der sørven er naturlig innvandret. Ifølge Collett strekte altså sørvens 
naturlige utbredelse seg et stykke vest for Oslofjorden (Collett 1875, 1879, 1905).  
 
 

2.3 Suter 
 
Collett (1875) var det første som i noen særlig grad omtalte utbredelsen av suter (figur 6). 
Hans kjennskap til arten var imidlertid svært begrenset. Han kjente bare til to lokaliteter med 
suter; én ved Kragerø og én ved Nes jernverk ved Tvedestrand. Her var suteren ifølge jern-
verkseier Aall innført fra Danmark for flere år tilbake. I en seinere publikasjon skrev Collett at 
det trolig var noen hollendere som hadde innført suter til Kragerø på begynnelsen av 1800-
tallet (Collett 1905). Den var opprinnelig satt ut i Kalstadtjernet, men dette ble uttappet allerede 
tidlig på 1900-tallet. Men suteren rakk å spre seg eller bli satt ut i mange vann og dammer 
rundt byen. Det omfattet blant anna lokaliteter på Bærø og Stabbestad, hvor det ble rapportert 
om suter på en ½ meters lengde. I dammen på Bærø hadde for øvrig suteren en rødlig kropps-
farge, i motsetning til en mer grønnlig farge i andre lokaliteter rundt Kragerø. 
 
Huitfeldt-Kaas (1918) oppga også forekomst av suter til å omfatte «flere smaavand og tjern 
omkring Kragerø og i adskillige vand i traktene omkring Arendal». Det var altså suter i adskillig 
flere lokaliteter på Sørlandet enn det Collett (1905) hadde kjennskap til. Huitfeldt-Kaas skriver 
at ifølge tradisjonen ble suteren innført hit til landet ca. 100 år tidligere, dvs. en gang i perioden 
1810-1820. Huitfeldt-Kaas (1918) angir flere lokaliteter med suter i traktene rundt Arendal. Tro-
lig ble den først innført til Solbergvannet. Andre lokaliteter med suter tidlig på 1900-tallet var 
Sørsvannet (innført ca. 1884), Sagvannet (innført ca. 1884), Åssævannet (innført ca. 1892) og 
Rossevannet (innført ca. 1894). Når suteren ble innført til Blaagestadvannet, Braastadtjern, 
Bietjern og mange andre småvann, er  ikke angitt.   
 
 

 

Figur 6. Suter (Tinca tinca). Tegning av Eldar Olderøien. 
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3 Metoder – dagens utbredelse og utvikling 
 
Opplysninger om utbredelse og introduksjon av gjedde, suter og sørv ble framskaffet ved gjen-
nomgang av litteratur og ved intervjuundersøkelser (jf. Hesthagen m.fl. 1993, 1999). Mye av 
denne informasjonen er lagret i NINAs fiskebase. Det er samlet inn opplysninger om hvor de 
ulike artene finnes, og når de ble observert/introdusert (år eller 10-år). Data om hvordan de ble 
introdusert og hva som har vært spredningsveien, er imidlertid ikke registrert på noen systema-
tisk måte. For innsjøer der artene forekommer, er størrelse og høyde over havet også regi-
strert. I flere fylker er fiskeforvalteren hos Fylkesmannen kontaktet. I tillegg er enkeltpersoner 
kontaktet, særlig i de distriktene der spredningen er mest aktiv. Informanter er referert med 
navn og "pers. medd." i teksten. Søkemotorer på internett er også tatt i bruk, og relevante nett-
steder er sjekket. Metoden som er utviklet for intervjuer om forekomst og status av fiskearter er 
tidligere kontrollert ved eget prøvefiske for å anslå sikkerheten ved slik informasjon. Dette viser 
at informasjon om forekomst er svært god, mens informasjon om bestandsstatus kunne vise 
noe avvik (Hesthagen m.fl. 1993, 1999). Dette omfattet i hovedsak lokaliteter med 1-3 fiskear-
ter. I denne sammenheng er imidlertid artenes forekomst det viktigste. 
 
Ferskvannsfisk er nær 100 % avhengig av aktiv inngripen fra mennesker for å bli spredt til nye 
vassdrag, eller til oppstrøms lokaliteter. Det kan foregå noe spredning mellom vassdrag via 
brakkvannsbeltet. Spredning mellom vassdrag er altså ikke avhengig av fiskens egen spred-
ningsevne. Derimot vil det synet som ulike interessegrupper i samfunnet har på artenes "nytte" 
i ulike sammenhenger være viktig. Arter som er attraktivt bytte for ulike fritidsfiskere, slik som 
gjedde og storvokst karpefisk, vil gjerne bli satt ut i nye lokaliteter oftere enn andre arter. Der-
med har de en høyere spredningshastighet. Det samme vil gjelde for arter som anses som ef-
fektivt levende agn. En modell for spredning og prediksjon om framtidig utvikling som nylig er 
utviklet (Sæther m.fl. 2010), fokuserer i hovedsak på artenes egen spredningsevne. Følgelig er 
det i mindre grad lagt vekt på de vektorer som er aktuelle for ferskvannsfisk. Fiskeartenes evne 
til å etablere levedyktige bestander og hvilken bestandsstørrelse de oppnår i nye lokaliteter er 
imidlertid bestemt av deres egen økologi og miljøet i den nye lokaliteten. Det kan muligens ut-
vikles modeller for spredning av fiskearter som kombinerer de sosiale drivkreftene bak ulike 
vektorer, samt artenes toleranse for transport og overlevelse i nye lokaliteter. Dette vil imidler-
tid kreve en omfattende utviklingsinnsats. 
 
I denne rapporten er det fokus på informasjon som kan gjøre det mulig å identifisere hvilke fak-
torer som er viktige i spredningsprosessen, slik at det kan foretas en prioritering av tiltak. På 
grunnlag av innsamlete data, blir det framstilt kart for å vise nåværende utbredelse. Vi diskute-
rer også risikosoner for framtidig spredning, basert på identifiserte spredningsveier og artenes 
miljøkrav. 
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4 Resultater – dagens utbredelse og utvikling 
 

4.1 Gjedde 
 
Gjedda har en vid naturlig utbredelse og en lang og omfattende historie med utsettinger. Det 
kan derfor i enkelte tilfeller være vanskelig å vite hva som var den naturlige forekomsten i for-
hold til faktorer som f. eks. høyde over havet. Det er foretatt en fordeling av gjeddebestander i 
høydesoner i Hedmark, Finnmark og på Sør- og Vestlandet (tabell 1).  De aller fleste innsjøe-
ne med utsatte bestander på Sør- og Vestlandet ligger mindre enn 50 m o.h., selv om enkelt-
bestander finnes opp til 254 m o.h. I fylker med naturlige bestander av gjedde finnes arten opp 
i 690 og 981 m o.h. I den høyestliggende lokaliteten med gjedde i Hedmark, på 981 m o.h., er 
arten imidlertid med sikkerhet utsatt. I Finnmark er dette mer usikkert, men det forekommer 
gjedde i en innsjø som ligger 690 m o.h. Gjedda kan forekomme i tjern og innsjøer av varie-
rende størrelse, den minste lokaliteten registrert i NINAs database er 0,15 ha. Gjedda er vanlig 
i våre største innsjøer, som Mjøsa og Femunden i Sør-Norge og Iešjavri i Finnmark.  
 
 

Tabell 1. Fordeling av lokaliteter med gjedde i forhold til høyde over havet, i Hedmark, Finn-
mark og  på Sørlandet (Agder-fylkene), og Vestlandet (Rogaland, Hordaland og Møre og 
Romsdal) [Sør-Vest].  N = antall lokaliteter med nødvendig informasjon.  

Høyde (m) Hedmark Finnmark Sør-Vest 

0-50 0,0 2,3 79,4 

50-100 0,0 18,4 16,2 

100-150 4,9 17,8 1,5 

150-200 15,0 6,9 1,5 

200-250 15,9 9,2 0,0 

250-300 16,4 10,9 1,5 

>300 47,8 34,5 0,0 

N 408 174 68 

 
 

Østfold 
I Østfold er gjedda en av de vanligste fiskeartene, ofte sammen med abbor og i noen grad 
også mort (Hesthagen & Østborg 1999) (figur 7). I Rakkestad er det eksempelvis gjedde i 
rundt 70 % av de innsjøene som har fisk. I Østfold forekommer den naturlig over hele fylket; i 
Enningdal-, Store Le, Halden- Glomma- og Hobølvassdraget. I Glommavassdraget er gjedda 
vanlig i elva helt opp til Øyeren. I Hobølvassdraget er det gjedde i Vansjø (Brabrand & Lien 
2004, Brabrand 2011).  Enningdalsvassdraget helt sør i Østfold har gjedde i de fleste litt større 
innsjøer (T. Hesthagen, upubl. data). Rundt to tredjedeler av dette vassdraget ligger i Sverige, 
hvor gjedda også er vanlig. Huitfeldt-Kaas (1918) omtaler i svært liten grad gjedda i dette 
vassdraget, men nevner at den ble innført til Ørsjøen for 3-400 år siden. Gjedde har opp gjen-
nom tiden blitt satt ut i en rekke mindre vann i Østfold (Anonym 1988). 
 
Oslo og Akershus 
I Akershus utgjør abbor og gjedde, også i noen grad mort, det vanligste fiskesamfunnet. Follo 
har gjedde i alle større innsjøer. I Oslomarka er det gjedde i en rekke innsjøer, som Østensjø-
vannet (Økland 1961), Maridalsvannet (Brabrand & Saltveit 1983), samt Nøklevannet og Bog-
stadvannet.  
 
I Bærum er det gjedde i flere innsjøer. I Asker er det registrert gjedde i 13 innsjøer, og de fleste 
ligger i Åros- og Askerelvvassdraget (Anonym 2000). Det er innført gjedde til en rekke innsjøer 
i Akershus. Huitfeldt-Kaas (1918) angir 11 innsjøer med innført gjedde. For seks av disse loka-
litetene skjedde det allerede i perioden 1830-82, mens tidspunktet er ukjent for de fem andre 
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lokalitetene (men altså før 1918). De 11 innsjøene med innførte gjeddebestander er lokalisert i 
Kråkstad, Høland, Sørum og Nes kommuner. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 7. Områder med naturlige 
og utsatte bestander av gjedde i 
Norge pr. 2012.  

 
 
 
Hedmark 
Gjedde er en vanlig art i sørlige og østlige deler av Hedmark, med forekomst i alle de større 
innsjøene i fylket. I Trysil-/Femundvassdraget (Klarälven på svensk side) går gjedda opp til 
Femunden. Den finnes også i Engeren og Sølensjøen og i de fleste innsjøer lengre ned i vass-
draget. Det er underlig at gjedda tilsynelatende var naturlig forekommende i Sølensjøen, i mot-
setning til sik som ble innført på tidlig 1900-tall. Man kan derfor spekulere på om gjedda i Sø-
lensjøen er et resultat av en udokumentert utsetting for lang tid tilbake. Til øvre deler av 
Glomma ble gjedda altså innnført fra Femunden i Trysilvassdraget i samband med byggingen 
av en fløtningskanal mellom Femunden og Feragen i perioden mellom 1715 og 1764 (Dahle 
1894).  
 
Gjedda har blitt innført til en rekke innsjøer i Hedmark, spesielt i sørlige deler av fylket. Huit-
feldt-Kaas (1918) angir at i Våler ble den innført til Stor-Bronken allerede ca. 1800, og til Vål-
mangen i 1884. Han mente at den også var innført til Kirkesjøen i Grue. En gang under første 
verdenskrig (1914-18) kom det gjedde i Østersjøen mellom Glomma og Julussa øst for Rena, 
da en dam brast øst for innsjøen (Rosseland 1938). Her var det opprinnelig bare aure og ab-
bor, men auren ble helt borte etter at gjedde ble innført. 
 
I flere regulerte innsjøer i Mesnavassdraget kom det inn gjedde på 1970-tallet. Den ble først 
innført til Reinsvatnet øverst i vassdraget (Oppland fylke) hvor den ble registrert i 1976 (jf. 
Johnsen m.fl. 2009). I 1978 meldte oppsynet om fangst av gjedde her, og det ble da satt opp ei 
fangstfelle i utløpselva (Linberg 1980). Men da hadde gjedda allerede spredt seg nedover til 



NINA Rapport 669 

17 

Melsjøen, hvor den ble registrert første gang i 1978-79. Det samme gjaldt Kroksjøen i Rings-
aker kommune, Hedmark. I 1979 ble det også observert gjedde i Sjusjøen, som også ligger i 
Ringsaker kommune (Nashoug 1986). I løpet av 1980-tallet etablerte gjedda seg i Sjusjøen, 
Sør-Mesna og Nord-Mesna. Hele Sør-Mesna og store deler av Nord-Mesna ligger i Ringsaker. 
I Mesnavassdraget spredte altså gjedda seg fra Reinsvatnet til Melsjøen og videre til fem 
andre innsjøer i løpet av 10-12 år.  
 
På bakgrunn av innførselen av gjedde i Sjusjøen, og et gradvis sviktende aurefiske, ble det i 
1990 foretatt en partiell rotenonbehandling av strandsona (Qvenild 1994). I en kort periode 
bedret aurefisket seg, noe som trolig hadde sammenheng med redusert konkurranse og pre-
dasjon fra abbor og gjedde (jf. Johnsen m.fl. 2009). Men seinere har gjedda tatt seg opp igjen, 
og aurebestanden i Sjusjøen er nå svært tynn. Det synes å være vanskelig å øke aurebestan-
den i denne innsjøen gjennom fiskeutsettinger så lenge gjedda dominerer (Johnsen m.fl. 
2009).  
 
I Reinsvatnet, Melsjøen, Mjogsjøen og Kroksjøen var det kun sporadiske fangster av gjedde 
fram til slutten av 1980-årene. Seinere har det trolig ikke vært fanget gjedde i noen av disse 
lokalitetene (Lund 2007, Johnsen m.fl. 2009). Man antar derfor at gjedda ikke har etablert seg i 
disse innsjøene (Ola Hegge, Fylkesmannen i Oppland, pers. medd.). De er lokalisert mellom 
ca. 880 og 905 m o.h., mens Sjusjøen ligger ca. 810 m o.h., og Nord- og Sør-Mesna på ca. 
520 m o.h. I dette tilfellet kan det dermed se ut til at grensa mellom vellykket og mislykket etab-
lering av gjedde ligger omkring 850 m o.h. At de aktuelle innsjøene er regulert, kan også ha 
hatt betydning for at gjedde ikke klarte å etablere seg i øvre deler av vassdraget. Reguleringe-
ne av Reinsvatnet, Melsjøen  og Kroksjøen er relativt lik, med 2,5-3,0 m, mens Mjogsjøen ikke 
kan senkes mer enn 0,9 m (Ola Hegge, pers. medd.). Sjusjøen er til sammenlikning regulert 
4,2 m. 
 
Oppland 
I Oppland har gjedda en svært begrenset naturlig forekomst, trolig begrenset til Mjøsa (122 m 
o.h) og utløpselva Vorma med sideelva Andelva, hvor arten gikk opp til Hurdalssjøen (175 m 
o.h.). I tillegg kan det ha vært noen naturlige bestander i sørlige deler av fylket. Huitfeldt-Kaas 
(1918) rapporterte altså feilaktig om gjedde i Losna i Gudbrandsdalslågen, for den nådde ikke 
lengre opp i vassdraget enn til nedenfor Hunderfossen (Grøndahl 2001). I Gausa, sideelv til 
Lågen, gyter gjedda rett ovenfor brua på Jørstadmoen, men den er observert helt opp til Sagåa 
(Hasle 1996).  
 
I alle andre lokaliteter med gjedde som Huitfeldt-Kaas oppgav for Oppland i sin rapport fra 
1918, var den innført (kapitel 2.1). I Gudbrandsdalen gjaldt dette Veslevatnet og Raudsjøen i 
Gausdal, der innførselen i sistnevnte vann skjedde ca. 1860. I Veslevatnet er det ikke lenger 
gjedde. Gjeddebestanden i Raudsjøen vurderes i dag som god (Hasle 1996). I et manuskript 
fra 1799 skriver for øvrig presten i Gausdal at det i 1729 ble satt ut gjedde i en innsjø på åsen 
mellom Gausdal og Øyer, til "Plaisir og Fordeel" (Olsen 1941). Det er ukjent hvilke innsjø dette 
var. Av andre introduksjoner av gjedde i Gudbrandsdalen, er trolig den i Vendalsvatnet i Sør-
Fron den eneste (Lund 2007). Her ble det oppdaget gjedde i 1997. Men det ble raskt startet 
opp et intensivt fiske etter gjedde, og seinere har den ikke vært registrert i denne innsjøen. 
 
I sørvestlige deler av Oppland har det vært en omfattende spredning av gjedde helt siden 
1840-årene (Huitfeldt-Kaas 1918). Også i løpet av 1900-tallet har det vært satt ut gjedde i 
mange innsjøer i denne regionen. I Randsfjorden i Drammensvassdraget ble det innført gjedde 
allerede rundt 1846. Dette skyldtes at i 1840 bar en bonde fra Søndre Land gjedde fra Mjøsa 
opp i et tjern med avløp til Randsfjorden (Sømme 1949, Eggan & Johnsen 1983). Herfra spred-
te den seg via utløpselva til to andre innsjøer lengre nede i vassdraget, hvor den ble observert 
første gang i 1843. Videre spredning foregikk gjennom Komperudelva og ned i Randsfjorden, 
hvor den første gjedda altså ble fanget tre år seinere. Den har også etablert seg i Etna, til Høl-
jerastfossen som ligger rett nedenfor der riksvegen fra Dokka til Fagernes krysser elva (Ola 
Hegge, pers. medd.). I Vestre Toten kom det inn gjedde i Einavatnet i Hunnselvvassdraget på 
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1980-tallet (Lund 2007). Dette skyldes en utsetting i et vann på Lygna (Borgstrøm & Brabrand 
1996). 
 
I Fiskelausen på Østre Toten ble det trolig satt ut gjedde som hevn omkring 1900 (Lund 2007). 
Herfra spredte den seg til Vesle Fiskelausen og Skjeppsjøen (registrert på 1940-tallet). I Søns-
tebytjernet ble det trolig satt ut gjedde fra Mjøsa rundt 1940, mens forekomsten i Hersjøen 
skyldes spredningen fra Store Fløyta. I Nordre Vælsvatnet på øståsen i Jevnaker, som drene-
rer til Ådalsvassdraget, ble det satt ut gjedde på 1980-tallet (Lund 2007). Dette resulterte i 
spredning til Ådalselva og Sperillen på 1990-tallet. Gjedda har også trengt seg opp i innløpsel-
va til Sperillen (Begna), helt opp til Eid kraftstasjon i Sør-Aurdal. Dette kraftverket er et hinder 
for videre spredning av uønskede fiskearter. Det er også bygd ei fisketrapp i kraftverkdammen, 
som er konstruert slik at den kan opereres både manuelt og automatisk. Gjedde som observe-
res i denne fisketrappa slippes ikke videre. Det er følgelig viktig at den opereres manuelt for å 
hindre videre spredning i vassdraget (Lund 2007). Forholdene i Begna oppstrøms Eid kraftverk 
vurderes som gunstige for gjedde, med stilleflytende vegetasjonsrike partier. Gjedda kan derfor 
lett etablere seg på denne elvestrekningen. Ved NINAs forsøksfiske med elfiskebåt i nedre de-
ler av Begna i 2011 ble det fanget ca. ei gjedde pr. minutt (Jon Museth, pers. medd.). Dette 
tyder på at elva har en relativt stor gjeddebestand. 
 
I 2004 kom det inn gjedde i Ohrentjernet/Velotjern i Sløvikvassdraget i Lunner; og i Viggern 
som drenerer til Mylla i Nitelvvassdraget (Steffensen Gorset 2004). Det gikk også rykter om 
utsetting av gjedde i Mjørputten oppstrøms Ohrentjernet, og at det var tatt noen individer i 
Korsrudtjernputten nedstrøms Korsrudtjernet. I 2009 ble det rapportert om mye gjedde i denne 
lokaliteten (Steffensen Gorset 2009). Man antar at dette lille tjernet kan ha vært stedet hvor 
gjedda først gang ble satt ut i dette vannsystemet, siden fangster lengre opp ikke var kjent 
(dvs. i Korsrudtjernet, Rokotjernet og Øyskogtjernet). Det finnes ellers minst to vandringshindre 
i bekken herfra og til Ohrentjernet. I Harestuvannet og Skillingen (Nitelvsvassdraget) ble gjed-
da innført før 1918 (jf. Huitfeldt-Kaas 1918). 
 
I Mesnavassdraget på grensa mellom Hedmark og Oppland nord for Lillehammer har det i lø-
pet av de siste ca. 30 årene blitt innført gjedde i flere regulerte innsjøer (se under Hedmark). 
Den første innførselen skjedde i Reinsvatnet øverst i vassdraget rundt 1976. Det finnes nå 
gjedde i Nord-Mesna og Sør-Mesna (Johnsen m.fl. 2009). I Mesnaelva ble den første sikre 
fangsten av gjedde gjort ved inntaksbassenget til Mesna kraftstasjon på Kroken i 1988.  
 
Buskerud 
I Buskerud har gjedda en begrenset utbredelse. Det har imidlertid vært flere innførsler av gjed-
de i fylket. I Tyrifjorden kom det inn gjedde i 1852, og etter 1860 også i Drammenselva (Søm-
me 1949). I Modum kommune ble det satt ut gjedde i to skogstjern rundt 1880; Urvatnet og 
Midtvatnet. Dette hadde trolig bakgrunn i at det ble satt ut 200 aureyngel i de to lokalitetene i 
1872. Dette ga godt tilslag, for i 1877 ble det tatt en del aure på 1 kg (Anonym 1880). Men no-
en år seinere ble det sluppet gjedde i de to tjerna, og de ble da ødelagt som aurevann (Ano-
nym 1886). Fiskeriinspektør Anthon Landmark mente at gjedde «antagelig ble udsluppet deri 
af ondskapsfulde eller misundelige Mennesker” (Anonym 1886). 
 
I Krøderen ble det innført gjedde på 1990-tallet (Brabrand 2007, 2009). Den finnes nå i alle de-
ler av innsjøen, samt oppover Hallingdalselva til Gol. Det er nå store gjeddebestander i de stør-
re elvefjordene som Brommafjorden og i Myrefjorden (http://vann-nett.nve.no/statistikk/, sjekket 
20.03.2012). Allerede i 2001 skal det ha vært tatt gjedde på 2 kg ved Gol camping, og det sies 
at større individer er registrert ved Halifossen, Svenkerud. Trolig har gjeddebestanden ennå 
ikke nådd sin maksimale størrelse og utbredelse i dette vassdraget. Det verserer også rykter 
om gjedde lengre oppe i vassdraget (Åge Brabrand, UiO, pers. medd.). Fra Gol og oppover er 
det ikke fosser som hindrer en videre spredning av gjedde før den når Ål. Dette er litt ovenfor 
der Votna samløper med Hallingdalselva.  
 

http://vann-nett.nve.no/statistikk/
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På 1990-tallet etablerte gjedda seg også i Sperillen, som følge av uønsket utsetting i innsjøer i 
nedbørfeltet. Den har altså også spredt seg til Begna, opp til Eid kraftverk (Lund 2007). 
 
Telemark 
Gjedda er nå en relativt vanlig art i innsjøer i nedre deler av Telemark. En kartlegging på 2000-
tallet i kommunene Bamble, Kragerø, Nome, Porsgrunn Siljan og Skien viste forekomst av 
gjedde i 17 av 77 undersøkte innsjøer (Solstad 2011). I nedre deler av Siljanvassdraget er det 
gjedde i Gorningen og Oklungen (Lid 1988). Mange av gjeddeforekomstene i dette området 
skyldes introduksjoner i seinere år. I 1992 ble det f. eks. oppdaget gjedde i Bonntjern, Pors-
grunn kommune (Tor Ola Gundersen, pers. medd.). Fem år seinere ble den registrert i Fjell-
vatnet, og den har trolig også spredt seg videre nedover vassdraget. 
 
I Telemarkskanalen er det nå gjedde fra Børsesjø i Skien til Norsjø og Heddalsvatnet. Utbre-
delsesområdet omfatter også Falkumelva, nedre deler av Bøelva og Heddøla. I vest er det 
gjedde fra Ulefoss og til Hogga sluse, samt i Skoeelva og Østerå. Gjedda ble første gang inn-
ført til Børsesjø i Skien i 1776 (Anonym 2011). Derfra har den trolig etter hvert spredt seg opp-
over vassdraget; på 1920-tallet ble den registrert i Hjellevannet og fra rundt 1950 også i Nor-
sjø. Allerede på 1970-tallet hadde Norsjø en betydelig bestand av gjedde, f. eks. ble det fisket 
opp 450 kg i forbindelse med rusefiske etter gulål (Lunder & Hansen 1978). 
 
Det har heller ikke vært naturlig spredning av gjedde fra Ulefoss og vestover vassdraget, og 
først på 1990-tallet ble de første individene fanget i Nomevannet ved Lunde. Seinere har den 
spredt seg både oppstrøms og nedstrøms. Gjedda er nå utbredt opp til Hogga sluser og Tyri-
dammen nedstrøms Tyrivann. Man tror at den har blitt innført til et nærliggende vann med til-
knytning til Telemarkskanalen, og at den har spredt seg videre derfra (Anonym 2011). Det er 
stor fare for videre spredning av gjedde i vassdraget, spesielt oppstrøms Hogga sluse og 
Landsmarkvassdraget, dit den allerede kan ha kommet (www.bandakkanalen.no).  
 
Høsten 2011 ble strekningen mellom Hogga sluse og Kjeldal sluse rotenonbehandlet for å 
hindre at gjedda skulle etablere seg i Flåvatnet, Kviteseidvatnet og Bandak (Finn Johansen, 
Fylkesmannen i Telemark, pers. medd.). Ved Kjedal sluse planlegges det nå el-sperre for å 
hindre ytterligere spredning av gjedde. Også øvre del av Skoeelva ble rotenonbehandlet for å 
hindre etablering av gjedde i Langenvassdraget. Det er for øvrig bygd terskel i Skoeelva i et 
forsøk på å hindre at gjedda skal etablere seg i øvre deler av elva. Rotenonbehandlingen sy-
nes så langt å ha vært vellykket (Finn Johansen, pers. medd.). 
 
Aust-Agder 
Ifølge Huitfeldt-Kaas (1918) er gjedda på Sørlandet innført, og han angir også tidspunktet for 
når dette skjedde for flere bestander. I Temse ble gjedda visstnok innført allerede rundt 1750, 
og til Lundevatnet kom den fra en fiskedam ved Nes jernverk under en flom i 1799. Tidlig på 
1900-tallet hadde Aust-Agder gjedde i minst 13 lokaliteter, inkludert Nidelva (Huitfeldt-Kaas 
1918). Spredningen av gjedde har fortsatt fram til det siste. I dag er det registrert gjedde i 50 
innsjsamt i Nidelva og Storelva (Kleiven & Hesthagen 2012). Arendal danner kjerneområdet for 
artens utbredelse i fylket, men den forekommer i alle kystkommuner fra Lillesand til Tvede-
strand, samt i Froland. Det foregår fremdeles spredning av gjedde i Aust-Agder. I Jordtjern i 
Tvedestrand ble den innført rundt 1980 (L’Abée-Lund 1985). Ti år seinere ble det registrert 
smågjedde i en høl i Biebekken i Arendal. På 1970-tallet ble Songeelva rotenonbehandlet i et 
forsøk på å fjerne gjedda i vassdraget, men tiltaket var mislykket (Dag Matzow, Fylkesmannen 
i Aust-Agder, pers. medd.). 
 
Vest-Agder 
Det er gjedde i Grotjern ved Kristiansand og Bladdalstjønn i Kristiansand (jf. 
 http://www.fiskersiden.no/forum/index.php?showtopic=56663, og 
 http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp /faktaark.asp?iid=BN00005414, sjekket 20.03.2012). 
For mange år siden ble det også tatt gjedde i Hoksvann i samme kommune, men der finnes 
den ikke lenger (Tovslid 2011).  

http://www.bandakkanalen.no/
http://www.fiskersiden.no/forum/index.php?showtopic=56663
http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp%20/faktaark.asp?iid=BN00005414
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Rogaland 
Rogaland har ingen naturlige bestander av gjedde. Det har imidlertid vært flere ulovlige utset-
tinger av gjedde i fylket i løpet av de siste 25 årene. I 1986 ble det påvist gjedde i Hilleslands-
vatnet og Ytre Holmavatnet på Karmøy (Lura & Kålås 1994). Etter at det ble oppdaget gjedde i 
Hilleslandsvatnet, ble det satt i gang et intenst garnfiske (Mikkelsen 1999). Det ble tatt flere 
gjedder, og fangstene avtok etter hvert. Det er imidlertid fortsatt gjedde i Hilleslandsvatnet 
(Randi Storhaug, Fylkesmannen i Rogaland, pers. medd.). I Ytre Holmavatnet avtok fangstene 
av gjedde sterkt fram til 1999, og bestanden er trolig betydelig redusert (Mikkelsen 1999). Fra 
dette vannet kan gjedda teoretisk spre seg videre til en rekke innsjøer i vassdraget. Dette om-
fatter blant anna Stiklevatnet, som ligger på vannskillet mot Brekkevassdraget. Dersom gjedda 
kommer opp i denne innsjøen, kan den spre seg over store deler av Sør-Karmøy. I 1992 duk-
ket det opp gjedde i Heiavatnet, og i en periode hadde innsjøen en relativt tett bestand av 
gjedde. Men fram til 1999 ble bestanden redusert, og prøvefiske to ganger det året ga et utbyt-
te på bare én gjedde hver gang. Det var imidlertid flere aldersgrupper til stede, for de to indivi-
dene veide henholdsvis 230 g og ca. 5-6 kg (Mikkelsen 1999). Det viser at gjedda hadde re-
produsert i denne innsjøen. Det er nå også kommet gjedde i Tjøsvollvatnet, nedstrøms Heia-
vatnet (Randi Storhaug, Fylkesmannen i Rogaland, pers. medd.). Det er små sjanser for 
spredning av gjedde fra Heiavatnet til Tjøsvollvatnet fordi vannet renner i grunnen over ei 
lengre strekning. En nedvandring av gjedde kan trolig likevel inntreffe ved svært høy vannfø-
ring. Det er også gjedde i Stolsvassdraget. 
 
I Mosvatnet i Stavanger ble det gjort en ubekreftet observasjon av gjedde i 1999, fra strand-
kanten (Nordland & Nastad 1999). I Krossvatnet i Strand kommune ble det fanget ei gjedde på 
garn i 1994 som veide 0,9 kg. Ytterligere observasjoner er ikke kjent. 
 
Hordaland 
I Hordaland er gjedda også en innført art, og den har nå blitt spredt til relativt mange innsjøer. 
Innsjøer i Bergen kommune danner gjeddas hovedutbredelsesområde i fylket, hvor den muli-
gens finnes i over 50 innsjøer (http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Organisert-milj-bak-
gjeddespredning-2585843.html#.T1DSf3lcrQ8, sjekket 20.03.2012). De første introduksjonene 
av gjedde i dette området skjedde allerede for 100-150 år siden (Johnsen 1997). Det har blitt 
satt ut gjedde i en rekke innsjøer etter Huitfeldt-Kaas sin kartlegging først på 1900-tallet (jf. Lu-
ra & Kålås 1994, Hesthagen & Østborg 2008). I tillegg til Bergen, er det gjedde i åtte andre 
kommuner i Hordaland; i Radøy, Askøy, Sund, Meland, Os, Stord, Lindås og Tysnes kommu-
ner, med flest bestander i Radøy. Gjeddas sørligste forekomst i Hordaland er altså i Stord, 
med fire lokaliteter. Rundt 1965 ble det innført gjedde til Osvassdraget i Os kommune, der den 
hovedsakelig finnes fra Samdalen til Røykenes. I Sundevatnet i Sund kommune, Osvassdraget 
i Os kommune og i Storavatnet i Stord kommune har det blitt satt ut gjedde etter 1983 (Lura & 
Kålås 1994). I Langevatnet i Lindås sørget en «sportsfisker» for at det ble innført gjedde i 
1990. I Røykenesvatnet i Bergen ble det også innført gjedde så seint som rundt 1990. 
 
Sogn og Fjordane 
I Øyjordsvatnet i Hyllestad kommune ble det innført gjedde på 1960-tallet (Peder Hovlandsvåg, 
pers. medd.). Bestanden døde imidlertid ut rundt 20 år seinere, uten at årsaken er kjent. Det 
skjedde blant anna en fiskedød i vannet, idet en del døde individer ble observert langs land 
(Hesthagen & Østborg 2002). Pr. 2012 er det dermed ingen kjente lokaliteter med gjedde i 
Sogn og Fjordane. 
 
Møre og Romsdal 
I Vassetvatnet ved Langevågen i Sula kommune ble det satt ut gjedde av amtmann Jonas Lili-
enskiold da han overtok Moldvær gard i 1683 (Knudsen 1939, Sigmund Molvær, pers. medd.). 
På 1990-tallet kom det også gjedde i Sætrevatnet (naboinnsjø), og der har aurebestanden nå 
blitt sterkt redusert (Espen Blindheim, pers. medd.). Rundt 2000 ble det også fanget ei gjedde i 
et tjern ved Storevatnet, og hvor den nå mest trolig har etablert seg. Huitfeldt-Kaas (1918) stilte 
spørsmålstegn ved om det også fantes gjedde Brusdalsvatnet, nå lokalisert i Ålesund og Skod-

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Organisert-milj-bak-gjeddespredning-2585843.html#.T1DSf3lcrQ8
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Organisert-milj-bak-gjeddespredning-2585843.html#.T1DSf3lcrQ8
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je kommune. Men dette var nok en misforståelse for her har det nok aldri vært gjedde (Svein 
Dalen, Spjelkavik, pers. medd.). 
 
Sør-Trøndelag 

I Sør-Trøndelag er gjeddas naturlige utbredelse avgrenset til innsjøer i Røros kommune øst for 
Femunden (Huitfeldt-Kaas 1918). Røros Fjellstyre foretok for en del år siden en registrering av 
hvilke fiskearter som forekom i innsjøer på sin grunn (Arne Krohn, pers. medd.). Totalt har 
minst 41 innsjøer naturlige fiskesamfunn, og her forekommer gjedde ofte sammen med aure, 
harr, sik, røye, abbor, lake og ørekyte. Abbor og gjedde er de to vanligste fiskeartene i disse 
innsjøene, med henholdsvis 26 og 19 bestander. Men allerede på 1800-tallet ble det innført 
gjedde til en rekke innsjøer i Røros kommune (Huitfeldt-Kaas 1918). I perioden 1962-1990 ble 
seks innsjøer hvor gjedde var innført rotenonbehandlet, og for fire av lokalitetene var behand-
lingen vellykket (Korsen 2000). 
 
Også i en rekke innsjøer i kystnære områder i Sør-Trøndelag er det innført gjedde, som i Ør-
landet, Bjugn, Klæbu, Selbu, Malvik, Trondheim og Melhus kommuner. På 1940-tallet var det 
gjedde i disse kommunene; Strinda (seinere Trondheim), Malvik, Klæbu, Bjugn, Skjørna (nå en 
del av Bjugn og Rissa), Ørlandet og Orkdalen (Anonym 1949a). I Orkdal er det gjedde i Sol-
sjøen og Ålvatnet vest for Orkanger, samt i et fåtall mindre vann (Berger & Johnsen 1982, Kor-
sen 2004). I Bjugn kommune på Fosen er det gjedde i Eidsvatnet, St. Kruktjern, Solemsvatnet 
og Brekkvatnet. I følge tradisjonen var det fru Inger til Austråt som innførte gjedde til Eidsvatnet 
først på 1600-tallet (Huitfeldt-Kaas 1918). I Rusasetvatnet i Ørland kommune var det også 
gjedde for en del år tilbake, men bestanden forsvant etter at innsjøen ble sterkt nedtappet på 
1980-tallet. Det er også gjedde i Kårlibrønnen i Rissa kommune (Korsen 2004). 
 
I Melhus kom det inn gjedde i Stordamvatnet på slutten av 1990-tallet (Laila Saksgård, NINA, 
pers. medd.). Det første kjente individet ble tatt i 2002 og veide 6,5 kg. Innsjøen hadde tidligere 
aure og en tett bestand av røye. Utbyttet av et prøvefiske i 2002 tydet på at begge artene had-
de gått sterkt tilbake etter at gjedde ble innført. I Klæbu kommune var det tidlig på 1980-tallet 
gjedde i Torbergtjønna på Gullsiberget mellom Selbusjøen og Jonsvatnet (Berger & Johnsen 
1982). Denne lokaliteten har avrenning til Nes-elva, som drenerer til Selbusjøen ca. 4 km øst 
for Brøttem. Det er seinere rapportert om gjedde i minst fire andre innsjøer i Klæbu kommune, 
alle lokalisert i Nordmarka. To av disse innsjøene har avrenning til Selbusjøen (Devletjønna og 
Bustadtjønna), og de to andre mot Nidelva (Damtjønna og Medamtjønna) (Korsen 2004). Det 
ble ikke oppgitt forekomst av gjedde i dette området tidlig på 1980-tallet (jf. Berger & Johnsen 
1982). Det er derfor sannsynlig at innførselen skjedde noe seinere.  
 
I Trondheim kommune er det gjedde i fem innsjøer i Bymarka; Teisendammen, Lianvatnet, 
Kyvatnet, Haukvatnet og Stokkedammen (jf. Nøst m.fl. 2001, Korsen 2004, 
http://www.bymarka. net/ntnu_vassdrag.php, sjekket 20.03.2012). Stokkedammen ble anlagt 
for å skaffe vann til Wullumsgården. Kyvatnet ble for øvrig rotenonbehandlet på 1950-tallet, og 
gjedda ble da fjernet. Det ble imidlertid satt ut igjen gjedde her noen år seinere (Korsen 2000). 
Det har også vært gjedde i Baklidammen, og ved et prøvefiske i 2001 ble det fanget ett individ 
(Nøst m.fl. 2001). Det er ikke kjennskap at det har vært fanget gjedde her i de siste årene, så 
status er usikker (Kay-Arne Olsen, TOFA, pers. medd.).  
 
Sørøst for Trondheim er det gjedde i Jonsvatnet, der den i alle fall har vært siden slutten av 
1800-tallet (jf. Helland 1898). På begynnelsen av 1980-tallet ble det innført gjedde i tre vann 
ved Jervan nordøst for Jonsvatnet; Jervtjønna, Metjønna og Stokkdalstjønna (Korsen 2004). 
Disse lokalitetene ble i 1987 rotenonbehandlet i et forsøk på å fjerne gjedda, men med positivt 
resultat bare i Stokkdalstjønna. Dette er i overensstemmelse med resultatet av et prøvefiske to 
år seinere, med fangst av gjedde både i Jervtjønna og Metjønna (Hesthagen & Johnsen 1992). 
Ved et prøvefiske i de tre lokalitetene i 2002, ble det kun fanget gjedde i Jervtjønna (Nøst m.fl. 
2003). Det er derfor usikkert om det fortsatt er gjedde i Metjønna. I tillegg er det gjedde i minst 
åtte andre lokaliteter rundt Jonsvatnet (Berger & Johnsen 1982, Nøst m.fl. 2001, Kay-Arne Ol-
sen, TOFA, pers. medd.). Flere av disse bestandene er etablert i de siste tiårene. 
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I Malvik kommune øst for Trondheim skjedde trolig den første innførselen av gjedde på 1970-
tallet. En kartlegging tidlig på 1980-tallet viste forekomster i tre innsjøer; Lille Røsttjern, Dam-
tjern og Langvatnet (Berger & Johnsen 1982). Noen år seinere ble det registrert gjedde i flere 
lokaliteter lengre opp i vassdraget; i Mørkdalstjønna, Skjeltjønna, Hyllvatnet og Damvatnet 
(Anonym 1988). [Damtjern og Damvatnet like ved Langvatnet er trolig samme lokalitet]. I 
Skjeltjønna ble det fanget én større gjedde med not i 1987 (egen observasjon, TH). Her ble det 
satt i gang fiskebiologiske undersøkelser samme år, og innsjøen hadde da fremdeles en god 
aurebestand. I løpet av de neste 2-3 årene ble imidlertid aurebestanden i Skjeltjønna nærmest 
utryddet. Dette tyder på at innførselen av gjedde skjedde i 1985/86. Det har også kommet 
gjedde i Foldsjøen i Mostadmarka litt lengre øst i Malvik. Det er noe usikkert når denne innfør-
selen skjedde, men det var en klar bestandsøkning tidlig på 1990-tallet. Det er derfor mest 
sannsynlig at gjedda kom hit på 1980-tallet (Arvid Hanssen, pers. medd.). Aurebestanden i 
Foldsjøen har etter hvert blitt sterkt redusert. I Malvik er det nå gjedde i minst 12 innsjøer, in-
kludert store Drakstsjøen som er grensevann til Selbu. Det kan også være gjedde i ytterligere 
to innsjøer i Malvik.  
 
I Selbu har det i løpet av de siste årene blitt innført gjedde i flere lokaliteter. Dette gjelder blant 
anna Lit-Koltjønna på grensa til Stjørdal (Hans Mack Berger, pers. medd.). Det er også gjedde 
i Sniptjønna, som ligger helt på grensa til Klæbu nord for Draksten (Hans Mack Berger, pers. 
medd.). Herfra har den trolig spredt seg nedover til Litj Drakstsjøen, som drenerer videre til 
Selbusjøen. Det er ukjent når gjedda ble innført til Litj Drakstsjøen. Det var trolig ikke gjedde i 
denne innsjøen i 1982, men derimot tidlig på 2000-tallet (jf. Berger & Johnsen 1982, Korsen 
2004). Det er derfor mest sannsynlig at innførselen skjedde på 1990-tallet.  
 
Gjedda har også spredt seg til Selbusjøen. Det er ikke kjent hvordan og når spredningen 
skjedde, men mulige spredningsveier er elvene fra Torbergtjønna eller Litj Drakstsjøen. Tidlige-
re fiskerikonsulent Ingvar Korsen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag mener bestemt at det ble 
rapportert om fangst av ei gjedde i Selbusjøen allerede på 1950-tallet (Kjøsnes & Ruststad-
bakken 2010, jf. Korsen 2004). Ved Selbustrand ble det i alle fall fanget ei gjedde i 1968 (Tor-
mod Larsen, pers. medd., i Kjøsnes & Ruststadbakken 2010). Det kan derfor ha vært en liten 
bestand av gjedde i Selbusjøen i flere tiår, alternativt at sporadiske individ har vandret inn fra 
andre steder uten at det har resultert i noen fast bestand. Det ble imidlertid ikke rapportert om 
gjedde i Selbusjøen i forbindelse med en fiskebiologisk undersøkelse på 1980-tallet (Lange-
land m.fl. 1986). Den første sikre observasjonen eller fangsten av gjedde i Selbusjøen i seinere 
år skjedde trolig i 2000 (Hans Mack Berger, pers. medd.). I forbindelse med biologiske under-
søkelser i 2003 og 2004 ble det fanget to gjedder ved Selbustrand i nordøstlige deler av sjøen i 
2004 (Arnekleiv m.fl. 2006). Siden midten på 2000-tallet har det vært en eksplosiv utvikling i 
gjeddebestanden i Selbusjøen (Hans M.Berger, pers. medd., Kjøsnes & Ruststadbakken 
2010). I løpet av 2000-tallet ble det fanget flere og flere gjedder og med økende størrelse hvert 
år, spesielt i området Tømra, Innbygda (utløp fra Garbergselva) og Skyttarlagsbukta (Hans 
Mack Berger, pers. medd.). Den første gjedda ble fanget i området Putten (Havernes-
Flønesbukta) rundt 2008-2009, og i utløpet av Nea og ved Vikvarvet rundt 2009-2010. At intro-
duksjonen skjedde rundt 2000, stemmer godt overens med aldersbestemmelsen av 15 gjedder 
som ble fanget i 2005-2006. Den viste nemlig at gjedda har hatt vellykket gyting hvert år siden 
1999 (Kjøsnes & Ruststadbakken 2010). Merking/gjenfangst-data fra 2009 og 2010 viste at det 
er mest gjedde i den østligste delen av innsjøen. Men det ble også fanget gjedde ved Renåa 
på sørsiden av innsjøen, og på utløpet ved Brøttem. Lokaliteten med mest gjedde var Eidems-
vika i områdene rundt Moheim Camping og Kjelstad sagbruk. Spesielt i Uglemsmoråsa og i 
kanalen inn mot båthavna ved campingplassen er det mye gjedde.  
 
Det er grunn til å tro at gjeddebestanden i Selbusjøen og Nidelv/Neavassdraget på langt nær 
har nådd sin maksimale utbredelse og størrelse. I Nea kan den spre seg helt opp til Hegset-
dammen, ei strekning på hele 30 km. Det er trolig flere gode gjeddelokaliteter både i øvre deler 
av Selbusjøen og nedre deler av Nea (Hans Mack Berger, pers. medd.). Gjedda vil også kunne 
spre seg til andre sideelver til Selbusjøen, som f. eks. Garbergselva, Tømra, Slindelva og 
Renåa. Gjedda har også spredt seg et stykke nedover Nidelva. Det er i alle fall fanget gjedde 
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ned til Svean kraftstasjon øverst i elva. Det skal visstnok ha vært fanget gjedde på øvre deler 
av Nidelva tilbake til 1970-tallet (Kay-Arne Olsen, TOFA, pers. medd.). Man kjenner ikke til 
hvor disse individene kom fra, men tidligere skal det visstnok ha vært gjedde i noen gårds-
dammer/småvann rundt om i Klæbu. Også på lakseførende i nedre deler av Nidelva var det 
sporadiske fangster av gjedde på 1970/80-tallet, men disse har mest sannsynlig vandret ned 
via Haukevannsbekken. 
 
Det skal ha vært fanget gjedde i Nidelva og i Selbusjøen enda lenger tilbake i tid (Sømme 
1949). I alle fall hadde det versert et rykte om dette på 1940-tallet, og en person ville derfor 
undersøke det nærmere (Anonym 1949b). Men til tross for tallrike henvendelser til flere perso-
ner i Tydal og Selbu, var det ingen som kjente til at det hadde vært fanget gjedde i distriktet. 
Lokalbefolkningen kjente heller ikke til om det hadde vært gjedde i Nidelva helt opp mot 
Brøttem (Anonym 1949b). Derimot hadde det visstnok fra gammelt eksistert en gjeddebestand 
i nedre deler av Nidelva. Det ble opplyst at på midten 1930-tallet hadde en maskinist ved kraft-
stasjonen ved Nedre Leirfoss nederst i Nidelva tatt livet av ei gjedde i kanalen fra turbinene 
(Anonym 1949b). Vedkommende som skrev dette fikk selv ei gjedde i Tillerbukta på slutten av 
1930-tallet. Dette stedet ligger ca. 15 km ovenfor Leirfossen. Lokalbefolkningen kunne fortelle 
at det holdt til en gjeddebestand i denne bukta, og at den skrev seg fra et lite myrhull hvor 
danske geistlige embetsmenn i sin tid hadde satt den ut. Seinere viste det seg at det også var 
gjedde i Amundbekken rundt 1 km ovenfor Tillerbukta. Det er ukjent hvor lenge det har eksis-
tert gjedde av den gamle stammen i dette området. Tor Hansen fra Trondheim kan bekrefte at 
det i alle fall har vært fanget gjedde mellom Øvre Leirfoss og til Norsettfossen siden 1940-tallet. 
I løpet av de siste 60 årene har han fanget mange gjedder på denne strekningen. Hansen har 
på det meste tatt 11-12 gjedder på ett år, og det uten å fiske spesielt etter den. I 1975 fanget 
hans far, Otto Hansen, ei gjedde på 6,0-6,5 kg ca. 200 m ovenfor Tillerbrua. Han mente at 
gjedde kan ha kommer til Nidelva fra Jonsvatnet via Amundbekken (Arbeideravisa 13.9. 1975). 
Også i nedre deler av Nidelva har det vært fanget gjedde, som ved Tempebanen. Dette var i 
alle fall tilfelle så seint som like etter siste krig, og her var det til og med ei bukt som ble kalt 
Gjeddbukta (Tor Hansen, pers. medd.).   
 
I Tydal kommune ble det i 1982 rapportert om gjedde i dammer ved Græsli og Hegset (Berger 
& Johnsen 1982).  
 
Nord-Trøndelag 
Nord-Trøndelag er gjeddas naturlige forekomst begrenset til Murusjøen i Lierne kommune 
(Helland 1907, Huitfeldt-Kaas 1918). Denne innsjøen ligger i Muruelvvassdraget, og drenerer 
østover til Ångermanälven i Sverige. Tidlig på 1900-tallet var det også gjedde i Kvesjøen (Lier-
ne), hvor den var innført (årstall ukjent, men trolig før 1900).  I løpet av 1900-tallet har gjedda 
blitt spredt til en rekke innsjøer i Nord-Trøndelag, og pr. 1999 forekom den i minst 12 innsjøer 
(Berger m.fl. 1999). På 1960-tallet ble det innført gjedde til Reinsvatnet i Steinkjer kommune 
(Anton Rikstad, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, pers. medd.). Herfra spredte den seg raskt til 
Fossemvatnet lengre opp i vassdraget, og derfra opp Forra til Østre Dyin (ca. 1980) og til Vest-
re Dyin (ca. 1985). Gjedde kan ikke spre seg til Snåsavatnet på grunn av en dam på utløpet av 
innsjøen. Omkring år 2000 ble det funnet en gjedde på 3-4 kg ved utløpet av Leksdalsvatnet, 
men den var sannsynligvis fraktet dit av folk (Anton Rikstad, pers. medd.). Seint på 1980-tallet 
eller tidlig 1990-tall ble det innført gjedde til tre innsjøer i Stjørdal kommune (Berger m.fl. 1999). 
I Bjørgtjønna ble det påvist gjedde første gang i 1994, og samme år ble innsjøen rotenonbe-
handlet. Dette var imidlertid mislykket, for fire år seinere var det fortsatt gjedde der. Dette tjer-
net ligger i nedbørfeltet til Tylda i Skjelstadmarka, ei sidegrein til Forra. Råtjønna i Skjelstad-
marka har også fått gjedde (Anton Rikstad, pers. medd.). I Tylda kan gjedda vandre nesten 
opp til Tyldvatnet, der den stoppes av et fysisk hinder (Hans Mack Berger, pers. medd.). Videre 
er det gjedde i Røsttjønna og V. Koltjønna, der den ble registrert første gang i henholdsvis 
1995 og 1998. Også i bekken nesten helt opp til Hakktjønna er det gjedde, med mulig spred-
ning til dette tjernet (Hans Mack Berger, pers. medd.). På 2000-tallet kom det gjedde i to inn-
sjøer nordvest for Foldsjøen i Mostadmarka, Stjørdal kommune; Koltjønna (ca. 2005) og Stor-
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etakktjønna (ca. 2007) (Bent Nørkov, pers. medd.). Disse to innsjøene drenerer vestover og 
ned i Nævra, og herfra kan gjedda spre seg både innover vassdraget og til Jøsåsvatnet. 
 
Nordland 
Ifølge Robert Collett fantes det ikke gjedde i Nordland rundt 1900 (Collett 1903). Noen år sei-
nere skriver imidlertid Amund Helland at det visstnok skal finnes gjedde i noen grensevann i 
Tysfjord som drenerer østover (Helland 1904). Sven Sømme skriver også at det skal være 
gjedde i Nordland (Sømme 1949). Dette medfører nok ikke riktighet, i alle fall er det ukjent for 
miljøforvaltningen i fylket (Tore Vatne og Ole Kristian Skogstad, Fylkesmannen i Nordland, 
pers. medd.). Ut fra gjeddas utbredelse i Sverige, skal den heller ikke finnes i grenseområdet 
mot Nordland (Rask m.fl. 2000). Først på 1930-tallet ble det for øvrig rapportert om gjedde ved 
Presteidet i Hamarøy kommune, i nordre del av Nordland (Wollebæk 1932). Heller ikke dette 
har noen kjennskap til i dag (Tore Vatne, pers. medd.).  
 
Troms 
I Troms er forekomsten av gjedde begrenset til deler av Bardu/Målselv-, Signaldal- og Reisa-
vassdraget (Hesthagen & Østborg 2004). Det er ingen kjente utsettinger av gjedde i Troms. 
Barduvassdraget har gjedde i indre deler, fra Stuora Gamasjavri til Altevatnet, samt i Gævdnja-
javri og Leinavatnet. Det er også gjedde i noen innsjøer på elvestrekningen mellom Stuora 
Gamasjavri og Altevatnet, og i et par lokaliteter på myrområdet nord for Leinavatnet. Videre er 
det gjedde i Havgajavri (havga betyr gjedde på samisk), som drenerer til Divielva. Derimot har 
ikke gjedda trengt seg inn i Store Rostavatnet, og den mangler derfor i den østligste greina av 
Målselvvassdraget. Signaldalvassdraget har gjedde i Golddajavri og Vuolit Golddaluoppa (Sten 
Siikavuopio, NOFIMA, pers. medd.). I Reisavassdraget er det gjedde i Raisajavri og i noen 
mindre innsjøer i dalen, og i minst én innsjø på fjellet (Bavdnjalæmsi) (Kjetil Bjørklid, SNO, 
pers. medd., i Hesthagen & Østborg 2004). I Reisaelva blir det årvisst tatt gjedde. 
 
Finnmark 
I store deler av Finnmark er gjedda en vanlig art, med nærmere 200 registrerte bestander 
(Hesthagen & Østborg 2004). Den finnes i indre deler av Alta- og Tanavassdraget, blant anna i 
flere innsjøer øst for nedre deler av Tana elv. Den har også spredt seg til flere innsjøer i Lak-
selvvassdraget. Det gjelder Vuolijavri, Bajijavri, Savgnujavri og helt opp i Stuorra Caddjejavri i 
Caddajåkka (Karasjok kommune). Videre er det gjedde i store deler av nedbørfeltet til Luoste-
jåkka (innløpselva til Gaggajavri), blant anna i alle innsjøene i ”Storkroken”. Det er også gjedde 
i øvre deler av Stabburselvvassdraget, som i Stabbursdalsvatna og Adnejavri lengre øst. I 
Pasvikvassdraget helt øst i Finnmark er gjedda en vanlig fiskeart, både i elva og i mange inn-
sjøer (Amundsen m.fl. 2003).  
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4.2 Sørv   
 
De fleste (86 %) innsjøer med sørv i sørøstlige deler av landet (Østfold) ligger mellom 100 og 
150 m o.h. Mange av disse lokalitetene har trolig naturlige bestander av sørv, selv om noe lo-
kal spredning også er sannsynlig. Innsjøer med utsatt sørv på Sør- og Vestlandet (Agder og 
Rogaland) ligger alle lavere enn 125 m o.h., og hele 85 % ligger lavere enn 50 m o.h. Sørv kan 
imidlertid også klare seg i mer høyereliggende innsjøer, da én lokalitet med utsatt sørv i Opp-
land ligger 457 m o.h. Av dagens totale forekomst av sørv er ca. 26 % i små lokaliteter med et 
areal < 10 ha. Sørv forekommer imidlertid også i større innsjøer, idet 16 % av lokalitetene med 
arten er større enn 1 km

2
. Den største er Store Le i Østfold, med et areal på 135 km

2
.    

 
Østfold 
Sørv har sitt hovedutbredelsesområde i Østfold, der den er alminnelig utbredt i Haldenvass-
draget, nedre deler av Glomma og Hobølvassdraget (Huitfeldt-Kaas 1918) (figur 8). I Østfold 
er det registrert sørv i lokaliteter innen seks kommuner; Halden, Aremark, Marker, Spydeberg, 
Våler og Moss. 
 
Sørven har ikke klart å trenge opp i Øyeren. Dette mente Huitfeldt-Kaas skyldtes at den hadde 
vandret inn noe seinere enn de såkalte Øyeren-Smaalensfiskene. At sørv ikke forekommer i 
Øyeren, er også nylig stadfestet (Brabrand 2002). Derimot finnes den altså i Hobølvassdraget, 
som f. eks. i Vansjø. Men i denne innsjøen mangler arter som gullbust, stam, asp og vederbuk, 
som langt på vei følger hverandre i geografisk utbredelse (Brabrand 1983). Det er imidlertid bra 
med stam i Hobølelva i Hobøl, så ett og annet individ finnes trolig også i Vansjø (Ole-Håkon 
Heier, NJFF, pers. medd.). Sørven er ellers en vanlig art i Marker kommune, der den er regi-
strert i 11 innsjøer (Spikkeland m.fl. 2007). Det omfatter blant anna store deler av Haldenvass-
draget, samt Store Le-vassdraget lengre øst. I dette området har for øvrig de samme lokalite-
tene også laue, bortsett fra noen mindre vann. På norsk side av Enningdalsvassdraget, og som 
er grensevassdrag til Sverige helt i øst, fins det bare sørv i nedre deler av hovedelva (Berbyel-
va) (Borgstrøm m.fl. 1974). Den er også fanget i Iddefjorden utenfor elva. Det er altså ikke re-
gistrert sørv i noen av innsjøene på norsk side av Enningdalsvassdraget, til tross for at alle 
innsjøer i vassdraget (n=60) er prøvefisket (Walseng m.fl. 2009, Hesthagen & Walseng 2012). 
Det er nylig også påvist sørv i Tunevannet, som drenerer til Glommavassdraget (Andersen 
m.fl. 2005).  
 
Oslo og Akershus 
Oslo og Akershus har trolig ingen bestander av sørv med naturlig innvandring. Huitfeldt-Kaas 
(1918) nevner en mulig forekomst i Bondivannet i Asker. Tidlig på 1900-tallet registrerte han 
også sørv i Bjørkelangen og Øgderen (Hemnessjøen) i Aurskog-Høland kommune øverst i 
Haldenvassdraget. Han mente imidlertid at sørven var innført i begge disse innsjøene. Ut fra 
lokaliseringen er dette sannsynlig, idet de ligger henholdsvis 128 og 133 m o.h. Øyeren, som 
altså mangler sørv, ligger 101 m o.h. Det er for øvrig sørv i alle de store innsjøene lengre ned i 
Haldenvassdraget (Spikkeland m.fl. 2007). Dersom sørven er satt ut i øvre deler av vassdra-
get, er forekomstene i innsjøer lengre ned i vassdraget mest sannsynlig et resultat av disse 
utsettingene. Ellers er det sørv i både Midtsjøvann og Nærevann i Ski kommune (Ole-Håkon 
Heier, NJFF, pers. medd.). 
 
I Oslomarka er det sørv i flere innsjøer, blant anna i Bogstadvannet. Den kan teoretisk ha 
vandret hit fra Oslofjorden via Lysakerelva en gang etter siste istid (Backe-Hansen & Knutsen 
1978). Dette er imidlertid lite sannsynlig da Bogstadvannet ligger 135 m o.h. I Asker er sørv nå 
en svært vanlig art, og forekommer i minst 18 lokaliteter (jf. Anonym 2010). I Follo er det sørv i 
hele Langenvassdraget, som innebærer at den også finnes i lokaliteter litt oppover i Østmarka 
(Dag Øivind Ingierd, OFA, pers. medd.). Også Gjersjøen (Oppegård) og i Rullestadtjern (Ski) 
har sørv. Derimot er den ikke påvist i Årungen. Det er ellers flere lokaliteter med sørv både i 
Sørum og Rælingen. I tillegg til de nevnte lokalitetene med sørv i Aurskog-Høland, finnes den 
også i minst fire andre steder i denne kommunen. 
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Figur 8. Områder med naturlige 
og utsatte bestander av sørv i 
Norge pr. 2012.  

 

 
 
 
Hedmark og Oppland 
Det er ingen kjente forekomster av sørv i Hedmark (jf. Qvenild 2011). I Oppland er det innført 
sørv til Einavatnet og Sivesintjern i Vestre Toten, i Hunnselvvassdraget (Lund 2007). 
 
Buskerud 
Tidlig på 1900-tallet fantes det sørv i oset av Lierelva, og opp til Hellefoss i Drammenselva. 
Huitfeldt-Kaas (1918) mente at sørven med stor sannsynlighet hadde spredt seg naturlig til det-
te området. Det er antatt at det fortsatt er sørv i nedre deler av begge de to elvene (Tysse & 
Garnås 1996). I tillegg er det sørv i Ulvevannet, samt i et lite nabotjern (Lund 2007). 
 
Vestfold 
Sørv hadde trolig en naturlig utbredelse som omfatter noen lavereliggende og kystnære inn-
sjøer i Vestfold (Huitfeldt-Kaas 1918). Huitfeldt-Kaas hadde også opplysninger om sørv i Larvi-
kområdet, men uten å angi om de var naturlige eller innførte. Det er også sørv i Farris og Hal-
levatnet i sørvest, med flere tilliggende lokaliteter (jf. Andersen m.fl.1986). Det er også sørv i 
Akersvannet og Borrevannet. Videre er det sørv i Strengdalsvatnet i Nøtterøy kommune. Det 
skal også være sørv i Bergsvatnet i Hof kommune lengst nordvest i Vestfold (Huitfeldt-Kaas 
1918). Dette er trolig feil, det er i alle fall ikke registrert sørv i dette vannet i dag. Denne inn-
sjøen har avløp til Vestfosselva, et sidevassdrag til Drammenselva. Det er merkelig nok ikke 
sørv i Eikern, nabovatnet i samme vassdrag, til tross for at det bare ligger 19 m o.h. og dekker 
et areal på hele 25,95 km

2
) (jf. www.eikernfiskevern-forening.net, lastet ned 19.3.2012).  

 
Telemark 
Tidlig på 1900-tallet lå altså de sørvestligste lokalitetene med sørv i Telemark; i kommunene 
Kragerø, Bamble, Eidanger og Drangedal. Huitfeldt-Kaas (1918) mente at sørven i Telemark i 

http://www.eikernfiskevern-forening.net/
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all hovedsak var innført: «I de aller fleste tilfælde vites den i dette amt at være indført i senere 
tid». I løpet av 1900-tallet har det vært en relativt omfattende spredning av sørv i nedre deler 
av Telemark, uten at en kjenner godt til når dette skjedde. Grenland danner nå sørvens kjerne-
område i Telemark, spesielt i Bamble der den pr. 2011 er registrert i 19 innsjøer (Solstad 
2011). Ved en undersøkelse i Bable i 1998 ble det påvist sørv i 15 lokaliteter (Krøcker m.fl. 
1998). I Porsgrunn er det hittil påvist sørv i fem innsjøer, som omfatter blant anna Gunnkleiv-
fjorden, Langevannet og Lundevannet. Kragerø har sørv i minst sju vann, mens forekomsten i 
Skien trolig begrenser seg til to lokaliteter, deriblant Børsesjø. I Siljan er det sørv i minst tre 
lokaliteter, blant anna i Gorningen. I nedre deler av Telemark er det følgelig nå trolig sørv i 
minst 40 innsjøer. 
 
Aust-Agder 
Opplysningene om forekomsten av sørv i Aust-Agder er hentet fra Kleiven & Hesthagen (2012, 
se andre referanser der). Det er pr. 2012 registrert sørv i 46 innsjøer samt i Nidelva. Den første 
introduksjonen av sørv i Aust-Agder skjedde trolig i 1940, da den ble påvist i Lundevatnet ne-
derst i Vegårvassdraget. Seinere har den blitt utsatt og spredt seg til flere vassdrag, og er nå 
påvist i nærmere 50 lokaliteter. Innsjøer i Tvedestrand og Arendal danner artens hovedutbre-
delsesområde i fylket. Tidlig på 1980-tallet ble det opplyst om nylig spredning av sørv til 3-4 
innsjøer rundt Arendal (Qvenild 1982). En av disse lokalitetene må ha vært Longum i Barbu-
vassdraget, dit sørven trolig kom på slutten av 1970-tallet. Dette vassdraget har nå sørv også i 
Langsæ, Øvre Longum, Engelkjenn og Jovatnet. Sørv finnes dessuten i Heitjenn øst for Aren-
dal. Det er også sørv i Songetjenna, og i Sørsvatnet der den ble registrert under prøvefiske i 
2010 (Aass 2010). I 2010 ble det også meldt om sørv i Haugåsdalstjenna, som ligger i den 
andre sidegreina til Solbergvassdraget. I Tvedestrand har det nylig kommet sørv i Stjørdals-
tjenna ovenfor Kråkvåg. Det er også sørv i Lundevatnet og Valletjenn. Øst i Arendal er det sørv 
i Bjellandsvatnet, dit den kom tidlig på 1980-tallet. I dette vassdraget finnes det sørv også i 
Vatnebuvatnet, Øygardstjenna, Eikelandstjenna og Vindkollvatnet innenfor Kilsund. I Eike-
landstjenn, mellom Kvastadkilen og Eikelandsfjorden, er det også sørv. I Tokjenn i Mørefjær-
vassdraget er det også sørv. Det var trolig Øygardstjenna som først fikk sørv i dette vassdra-
get, noe som skjedde tidlig på 1970-tallet. Også i Strengereidvatnet har det kommet sørv, og 
sannsynligvis har den spredt seg fra Bjellandsvatnet. Sommeren 1998 ble det for først gang 
påvist sørv i bekken mellom Molandsvatnet og Sagene (Vigerstøl 2003). I Molandsvatnet ble 
den registrert første gang i 2009. Til Grimstad kom sørven tidlig på 1990-tallet, som i Lilletjern 
innenfor Dømmesmoen i 1994 (Grønlund 1994). Derfra spredte den seg til Rossholttjenna, og 
deretter til Rore, Syndle og Nidelva (Vigerstøl 2003). Det er sørv i minst to lokaliteter opp-
strøms Rygene i Nidelvvassdraget. Elva ved Tangen har også sørv, der den ble fanget med 
ruse i 2002. I Nidelva kan sørven i prinsippet vandre opp til Bøylefoss, men partier med sterk 
strøm på øvre deler begrenser trolig forekomsten kraftig.  
 
Vest-Agder 
Sørven har spredt seg til Mandalsvassdraget, hvor den finnes i minst fem innsjøer fordelt på to 
områder (Tovslid 2011). Dette omfatter én lokalitet ved Gismørøy ved Mandal og én i nedre del 
av Mandalsvassdraget. De første sikre registreringene av sørv i dette vassdraget ble gjort vå-
ren 2002, både i nedre deler av hovedelva og i Sodelandsbekken. I ei ruse i elva og i to ruser i 
bekken ble det på ei natt fanget henholdsvis 12 og 21 sørv. Innførselen av sørv i dette vass-
draget skjedde mest sannsynlig rundt år 2000, trolig i forbindelse med at utenlandske fiskere 
brukte den som agn (Øyvind Solberg, pers. medd.). Det har også kommet opplysninger om at 
innførselen skjedde alt på 1970-tallet, men dette er usikkert (jf. Hesthagen & Østborg 2002). 
Videre er det sørv i to lokaliteter i Kristiansand; i Hoksvann og Vabotjønna (Tovslid 2011). Sørv 
skal også forekomme i Viksvatnet ved Farsund og i to lokaliteter i Lyngdal (Øyvind Solberg, 
pers. medd.). 
 
Rogaland 
I Rogaland skjedde trolig den første introduksjonen av sørv i Bråsteinsvatnet i 1966 (Lura & 
Kålås 1994). Denne lokaliteten ligger i Storånavassdraget, Sandnes kommune. Her ble sørv 
første gang tatt på garn i 1968, og bestanden var da allerede tallrik. Rundt 1970 hadde sørven 
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spredt seg til Stokkelandsvatnet (Nordland & Nastad 1999). Begge disse innsjøene har nå rela-
tivt tette bestander av sørv. På slutten av 1980-tallet ble det også satt ut sørv i Orrevassdraget, 
der den finnes i fire lokaliteter. I Frøylandsvatnet (24 m o.h., Time og Klepp kommuner) ble 
sørven oppdaget rundt 1984 (Nordland & Nastad 1999). Her ble den derfor mest sannsynlig 
innført tidlig i dette tiåret. I Orrevassdraget finnes det sørv også i Stemmen (Kverneland) og i 
Horpestadvatnet, hvor de første observasjonene ble gjort i henholdsvis ca. 1988 og 1999 
(Nordland & Nastad 1999). I 1994 ble det meldt om sørv i Fjermestadvatnet øverst i Orrevass-
draget (152 m o.h., Time og Gjesdal kommune). Innsjøen ble prøvefisket høsten 1993, men 
uten at det ble fanget sørv (Lura & Kålås 1994). Derfor er det mest sannsynlig at introduksjo-
nen her skjedde seinere samme høst, eller våren/sommeren 1994. Sørv kan ikke vandre fra 
Frøylandsvatnet og opp i Fjermestadvatnet, så forekomsten må skyldes at den har blitt innfør-
sel av mennesker. Sørven har også spredt seg til Horpestadvatnet nederst i vassdraget. Den 
har trolig vandret ned fra Frøylandsvatnet, i alle fall ble det fanget et ungt individ ved elfiske i 
tilløpselva i 1999. 
 
På slutten av 1990-tallet ble det innført sørv til Håvassdraget i Time kommune; til i Sjelsetvat-
net og Taksdalsvatnet (Nordland & Nastad 1999). Første observasjon var i henholdsvis 1998 
og 1999. Sørven har trolig etablert relativt tette bestander i begge innsjøene. Det er stor fare 
for at den sprer seg nedover vassdraget. Gisketjern i Sandnes kommune har også sørv, hvor 
den ble observert første gang i 1998. Videre er det påvist sørv i Lille Stokkavannet i Stavanger, 
og den kan ha spredt seg til Store Stokkavatnet og Hålandsvatnet (Randi Storhaug, Fylkes-
mannen i Rogaland, pers. medd.). Derfor kan det bare være et tidsspørsmål før den også duk-
ker opp i Mosvatnet litt lengre øst, og i nærliggende lokaliteter i Randaberg. Lengst øst i Roga-
land, i Figgjovassdraget i Gjesdal kommune, har det kommet sørv i Limavatnet. Tidspunktet er 
ikke kjent, men det var i alle fall en gang før 1999 (jf. Nordland & Nastad 1999). I Bjørheims-
vatnet i Strand kommune ble det fanget sørv med ruser i august 1994 (Lura & Kålås 1994). 
Også Skeisvatnet i Haugesund har sørv, hvor første registrering ble gjort i 1998 (Mikkelsen 
1999). Året etter ble det bare observert enkeltindivider, og de var relativt store. I denne inn-
sjøen var det pr. 1999 ennå ikke observert eller fanget yngel eller ungfisk av sørv. Ett individ 
som ble fanget var mer enn seks år gammelt. Det er likevel antatt at det fremdeles er sørv i 
Skeisvatnet, og at den reproduserer (Randi Storhaug, Fylkesmannen i Rogaland, pers. medd.). 
 
I Rogaland finnes det nå sørv i minst 15 innsjøer fordelt på flere kommuner på Jæren (Klepp, 
Time, Sandnes og Gjesdal), samt i Strand og Haugesund kommuner lengre nord. Det kan ha 
vært utenlandske sportsfiskere som innførte sørven til Rogaland, etter å ha brukt den som le-
vende agn (Lura & Kålås 1994). I Bråsteinvatnet ble sørven trolig innført av tyske turister alt i 
1966. Det året ble det i alle fall observert en rødlig, blank agnfisk på 2-3 cm som noen fiskere 
oppbevarte i en notpose i vannet (Lura & Kålås 1994). Levende agn blir blant anna brukt ved 
ålefiske. Tyske turister drev ålefiske med agn i Bråsteinsvatnet alt fra 1957-58 (Lura & Kålås 
1994). I starten var det mest den rødlige varianten av sørv som fantes i denne innsjøen. Derfor 
var det nok denne varianten som de tyske turistene hadde hatt med seg. Seinere har det blitt 
færre av disse individene, og «villtypen» er nå den vanligste (Lura & Kålås 1994). 
 
Andre fylker 
Det foreligger ingen opplysninger om sørv i fylker lengre nord. Arten ble riktignok registrert i én 
lokalitet i Sula kommune i Møre og Romsdal i 1991, men den etablerte seg ikke (Bruun m.fl. 
1999). 
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4.3 Suter 
 
Suter forekommer vesentlig i relativt små innsjøer, idet 47 % av lokalitetene er mindre enn 10 
ha.  Den finnes imidlertid også i noen store innsjøer, slik som Vansjø (36 km2) og Tyrifjorden 
(137 km

2
). Mer enn 53 % av lokalitetene med suter ligger lavere enn 50 m o.h., og den høyest-

liggende registrerte innsjøen med suter ligger 234 m o.h. 
 
Østfold 
I Østfold finnes det suter Flesjøvannet i Våler kommune  (http://www.meite.org/meite.php?page 
=artinfo&articleid=25&art=13, sjekket 20.03.2012) (figur 9). I denne lokaliteten har det vært 
suter siden begynnelsen av 1980-tallet eller tidligere (Ole-Håkon Heier, NJFF, pers. medd.). 
Suteren skal i teorien kunne vandre fra Flesjøvannet til Sæbyvannet. Det er imidlertid ikke do-
kumentert spredning til denne innsjøen.  Det er også suter i Vansjø (Moss/Våler og Råde 
kommune), hvor den ble oppdaget første gang i 2001 (Leif Roger Karlsen, Fylkesmannen i 
Østfold, pers. medd.). Det er antatt at suteren har spredt seg til Vansjø via Svinna (Reidar 
Borgstrøm, UMB, pers. medd., Brabrand 2011). Det er også kommet suter i Moentjern i Eids-
berg, samt muligens også til én lokalitet i Halden og én i Moss (Leif Roger Karlsen, pers. 
medd.). 
 
Oslo og Akershus 
Ifølge Joakim Harstad ble suteren innført til Semsvannet i Asker i 1927 (Harstad 1928). Denne 
utsettingen ble gjort i en slags ”offisiell” regi i 1927, av Statens Småbrukslærerskole (Harstad 
1938). 
 
Det er nå suter i minst 11 innsjøer i Asker (Anonym 2000). I Oslo er det små bestander av su-
ter i Gjertsrudtjern og Stensrudtjern (Dag Øivind Ingierd, OFA, pers. medd., Ole-Håkon Heier, 
NJFF, pers. medd.). Det kan også være suter i Ulsrudvannet, men bestanden må i tilfelle være 
svært liten. I Nordmarka er det suter i Bogstadvannet, hvor den kan stamme fra de gamle 
gårdsdammene på Bogstad Gård (Dag Øivind Ingierd, OFA, pers. medd.). Her har OFA regi-
strert suter på ca. 1,5 kg i noen beslaglagte garn. Videre er det suter i Opptjern i Kjekstadmar-
ka, der det også finnes mort, abbor, ørekyte og aure. Lokalitetene med suter i Oslo og Akers-
hus er i stor grad lavereliggende og eutrofe (Dag Øivind Ingierd, OFA, pers. medd.).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Områder med suter i Norge pr. 2012.  
 

http://www.meite.org/meite.php?page%20=artinfo&articleid=25&art=13
http://www.meite.org/meite.php?page%20=artinfo&articleid=25&art=13
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I Asker er forekomstene av suter i første rekke begrenset til Åros- og Askervassdraget. Her 
finnes den i rundt 15 lokaliteter; Askerelva, Bondivannet, Einen, Gjellumvannet, Semsvannet, 
Spireadammen, Svartputt, Åbydammen, Finsrudvannet, Padderudvannet og i alle Dikemarks-
vannene (Anonym 2010, Ole- Håkon Heier, NJFF, pers. medd., Dag Øivind Ingierd, OFA, pers. 
medd.). I Bærum er det suter i Steinstjernet. Den har også blitt spredt til flere innsjøer på Ro-
merike, noe som skjedde allerede på tidlig 1900-tall. Dette har nok blant anna sammenheng 
med at det i 1914 ble innført en del suter til en dam ved Hvam landbrukskole ved Årnes i Nes 
kommune. Det var Birger Aagaard, fiskeriassistent hos Fiskeri-inspektøren, som var ansvarlig 
for «tiltaket» (Anonym 1917). I Follo er det nå suter i flere vann (Reidar Borgstrøm, UMB, pers. 
medd.). I Årungen ble den første gang påvist i 2004. I Nesodden er det suter i Vestre Nyborg-
dammen og Krystalldammen ved Grøstad (Sandaas 2010, Ole-Håkon Heier, NJFF, pers. 
medd.). 
 
Hedmark 
I Helgesjøen i Eidskog ble det i 1970 fanget én suter på 46 cm (Jensen 1970). En del av denne 
innsjøen ligger i Sverige, og Jensen mente at denne forekomsten av suter mest sannsynligvis 
skyldtes svenske utsettinger.  Også i Utgardssjøen i Kongsvinger kommune er det suter, hvor 
den ble innført en gang før 1977 (Anonym 1977). 
 
Buskerud 
Solbergtjern på Tyristrand vest for Tyrifjorden har i en årrekke hatt en tett bestand av suter. 
Også i Damtjern i Lier kommune er det suter (Lund 2007). Videre er det innført suter til Nedre 
Bårdsruddammen i Røyken kommune (Ole-Håkon Heier, NJFF, pers. medd.). I både Tyrifjor-
den og Sokna ble det innført suter på 2000-tallet.  
 
Vestfold 
I Vestfold er det trolig suter bare i Borrevatnet i Borre og Tredjedammen på Eik ved Tønsberg. 
Suteren i Tredjedammen kom fra Molandsvatn i Aust-Agder, hvor den har furunkuloseliknende 
sår (Kleiven & Hesthagen 2012). I Aust-Agder er det for øvrig funnet sår på suter i flere inn-
sjøer. På 1980-tallet ble det også registrert suter i en dam ved Høkli, Åsgårdstrand (Dag Dol-
men, NTNU, pers. medd.). Det er ikke kjent om denne lokaliteten fortsatt har suter. 
 
Telemark 
I Telemark har det vært en omfattende spredning av suter siden rundt 1900. En ny kartlegging i 
Grenlandsområdet viste at det var suter i 47 av 77 undersøkte lokaliteter (Solstad 2011). Ho-
vedtyngden av disse lokalitetene ligger i Kragerø og Bamble. I Kragerø ble det i 1951 rappor-
tert om suter i én lokalitet (Brodtkorb 1951), mens det nå er registrert suter i fire av ni under-
søkte innsjøer (Solstad 2011). I Bamble ble det pr. 1998 dokumentert suter i 29 lokaliteter 
(Kløcker m.fl. 1998). Basert på registreringer i perioden 2005-2010, ble arten påvist i 33 av 49 
undersøkte innsjøer (Solstad 2011). Rundt 1970 ble det også innført suter til Telemarkskana-
len. Her er vanlig størrelse nå 1,5-3,0 kg, med et gjennomsnitt på over 2,0 kg (Ole-Håkon 
Heier, NJFF, pers. medd.). Den første introduksjonen skjedde trolig i Østeråa (Anonym 2011). 
På hele strekningen nedstrøms Lunde sluse til Norsjø har det etter hvert etablert seg en stor 
bestand av suter. Den er spesielt tallrik i de stilleflytende delene av Østeråa. Elva blir vurdert 
som et eldorado for suterfiskere (Andersen m.fl. 1996).  I perioden 2005-2010 ble det også 
fanget to individ oppstrøms Lunde sluse i forbindelse med utfisking av gjedde.  
 
Aust-Agder 
I Aust-Agder er det pr. 2012 registrert suter i 91 lokaliteter i Aust-Agder (Hesthagen & Kleiven 
2010, Kleiven & Hesthagen 2012). Den dominerer i Nidelva/Arendalvassdraget, spesielt i kyst-
nære innsjøer mellom Arendal og Risør/Gjerstad. Det forekommer også suter i Tovdalsvass-
draget i Birkenes kommune. De høyestliggende lokalitetene med suter ligger i Vegårshei. I 
vassdraget til Trevatn vest for Nidelva (Froland) er det suter i Trevatn, Tveittjenn, Boråstjern og 
Åvelandstjenn. Nidelva har store mengder suter i alle de tre utløpene, og den finnes opp til 
Evenstad kraftstasjon. I Lilleelvvassdraget er det påvist suter i sju lokaliteter, fra Vålandtjern og 
nedover, blant anna i Blågestadvatnet og Assævatnet (innført rundt 1892, Huitfeldt-Kaas 
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1918). Lengre vest er det suter i Mårvatnet (Froland) og Rossevatnet (Arendal). I Rossevatnet 
skal den være innført ”ca. 1894” (Huitfeldt-Kaas 1918). Det er også suter i Sagvatnet lengre 
ned, hvor den ble innført ca. 1884. Både Utjern (innført før 1940) og Bråstadtjern har suter.  
 
Barbuvassdraget har suter i Engelstjern, et tjern ved Nordnes, Krakstadvatnet, Longum, Bar-
budammen nedstrøms Longum og i Jovatnet. Ved et prøvefiske i Longum i 2009 ble det fanget 
seks suter (Einar Kleiven, NIVA, pers. medd.). I Biebekkvassdraget er det suter i Skoletjern, to 
små tjern sør for Daltjern, Sørsvatnet og Solbergvatnet. I Sørsvatnet ble suteren innført ca. 
1884 (Huitfeldt-Kaas 1918). Songevassdraget har suter i Bjortjern, Bjørnebutjern, Ribuvatna og 
Songetjern. I Bjørnebutjern var det i alle fall suter tidlig på 1950-tallet (Asbjørn Aass, pers. 
medd.).   
 
Molands- og Langangsvassdraget i Arendal og Tvedestrand kommuner renner sammen i 
Langangsvatnet. Herfra er det en kort elvestrekning som munner ut i brakkvann øst for Eyde-
havn. Molandsvassdraget har suter i Molandsvatnet og Volletjern i vest, samt i Kvitetjern i sør 
og Noddelandstjern i øst. Suteren ble innført til Molandsvatnet en gang før 1934 (Dannevig 
1934). Det skjedde etter at den hadde spredt seg fra Noddelandstjern, der den var sluppet i 
1908 (Weierholt 1959). Langangsvassdraget har nå suter i alle lokaliteter til og med Langangs-
vatnet etter spredning fra Molandsvatnet (Weierholt 1959). I Strengselva er det suter i Stortjern 
(Tvedestrand) og i Jostadvatnet (Tvedestrand/Arendal). Litt lengre nord og nordvest ligger to 
større innsjøer som også har suter; Øynesvatnet og Hegrevatnet. For Øynesvatnet er den elds-
te opplysningen om suter fra 1950-tallet (Weierholt 1959). Fjellsvatnet helt nord i Arendal 
kommune har en tynn bestand av suter. I 1994 ble det fanget tre individer ved prøvefiske i for-
bindelse med det forestående restaureringsarbeidet i parken til Nes Verk i Tvedestand (Kleiven 
1994). Det er imidlertid usikkert om denne lokaliteten fortsatt har suter. Det er i alle fall suter i 
Tjenna, som ligger sentralt like innenfor Tvedestrand by.  
 
I Vegårvassdraget skjedde den første introduksjonen av suter en gang før 1940, til et tjern i 
Molandsskogen ved Myra. Herfra spredte den seg nedover vassdraget, og i 1993 ble de første 
individene fanget i Ubergsvatnet (Kleiven 2001). Det er nå store mengder suter både i Ubergs-
vatnet og i elvelonene opp til brua der veien til Gjerstad krysser elva (Dag Matzow, Fylkes-
mannen i Aust-Agder, pers. medd.). Dette er øvre grense for forekomst av suter i dette vass-
draget. Molandsvatnet i vestlige deler av Risør kommune har også suter (Frank Moland, pers. 
medd.). I vassdraget som omfattes av Hammartjernbekken, er det suter i Mjåvatnet og Ak-
landstjern, samt i Hammartjern lengre ned. Videre er det suter i Egdelvvassdraget i Gjerstad; i 
Hundsvatnet nord for Øygardsheia og i Egdetjern lengre ned i vassdraget. Forekomsten av su-
ter i disse to innsjøene skyldes spredning fra Holmvatnet, en høyereliggende innsjø på grensa 
til Vegårshei kommune. I hovedvassdraget lengre ned, i grenseområdene mellom Gjerstad og 
Risør, er det suter i Midtvatnet, Vasstøvatnet og Brøbør (Kleiven m.fl. 1989). I Brøbør ble det 
fanget tre suter ved et prøvefiske i 1988 (NIVA, upubl. data).  
 

I Temse ved Grimstad skal det ha vært fanget suter allerede i 1954. Men ved prøvefiske i 1985 
ble den imidlertid ikke påvist (L’Abée-Lund m.fl. 1986). Ved et prøvefiske i 2009 ble det derimot 
fanget fire individ (Einar Kleiven, NIVA, pers. medd.). Fangsten tilsier at suterbestanden i Tem-
se er fåtallig. Øst for Birkenes er det suter i Risvatnet i Tovdalsvassdraget. Den forekomsten 
ble oppdaget ved et garnfiske i ca. 1977 (Jens Risvand, pers. medd.). Den største av de tre 
fiskene som ble fanget veide 1300 gram. Det er trolig tyske sportsfiskere som har sluppet suter 
i Risvatnet. Nå er det også suter videre nedover i vassdraget, som munner ut i nordenden av 
Berse. Her ble det registrert suter på midten av 1990-tallet. 
 
Vest-Agder 
I Vest-Agder har suteren nylig blitt etablert på to steder (Tovslid 2011). Det gjelder Audna i Lin-
denes kommune, hvor den blant anna er registrert ved Tryland. Den andre lokaliteten er Jo-
salstjønna i Lindesnes kommune. Her er det nå en tett bestand av småvokst suter, og ellers 
ingen annen fisk. Josalstjønna hadde tidligere en fin bestand av aure. Det er ikke kjent når su-
teren ble innført til de to lokalitetene i Vest-Agder, men det må ha vært i seinere år. 
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Rogaland 
I Stemmen i Orrevassdraget (Time kommune) ble det oppdaget suter på 1980-tallet. Bestan-
den ble imidlertid utryddet med rotenon (Lura & Kålås 1994, Nordland & Nastad 1999). Det er 
nå påvist suter i Førrestjern i Tysvær kommune, der den trolig har etablert seg (Randi Stor-
haug, Fylkesmannen i Rogaland, pers. medd.). Toskartjønn rett utenfor Haugesund har også 
suter (Thor E. Håkonsen, pers. medd.). 
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5 Diskusjon 
 

5.1 Vektorer og spredning 
 
Gjedde, sørv og suter har gjennom flere hundre år blitt spredt av mennesker til nye lokaliteter. I 
dagens situasjon er det imidlertid bekymringsfullt at antall forekomster av disse artene fortset-
ter å øke, og bare i løpet av de siste tiårene har mange bestander blitt etablert. Av ca. 100 in-
troduserte gjeddelokaliteter med omtrent kjennskap til tidspunktet for introduksjon, er over 
halvparten utsatt etter 1950. Både gjedde, sørv og suter er tolerante arter overfor håndtering, 
og kan overleve lenge under vanskelige forhold. De kan f. eks. leve i små vannbeholdere un-
der transport. Disse artene er altså relativt lette å spre uten å ha særskilt teknologi tilgjengelig.  
 
Mens suter antas å være innført til Sørlandet på begynnelsen av 1800-tallet (Huitfeldt-Kaas 
1918), har gjedde og sørv en naturlig innvandring til Norge. Gjedda har vært gjenstand for den 
mest omfattende spredningen. Allerede i siste halvdel av 1800-tallet fantes det mange utsatte 
gjeddebestander her i landet. Det er trolig ingen vesentlige klimatiske begrensninger for hvor 
gjedda kan etablere seg i fastlands-Norge. Observasjoner fra Lillehammer- og Ringsakerfjellet i 
Oppland/Hedmark tyder riktignok på at den ikke så lett etablerer seg i fjellvatn over ca. 850 m 
o.h. (Johnsen m.fl. 2009). Disse innsjøene var imidlertid i varierende grad påvirket av vass-
dragsreguleringer, noe som kan ha virket negativt på gjedda sin rekruttering. I lavlandet ser det 
ut til at gjedda etablerer gode bestander i nær sagt alle norske innsjøtyper, samt i relativt stille-
flytende elver. Det finnes bare noen få eksempler på at gjeddebestander har dødd ut.  
 
Når mennesker, til tross for lovforbud, fremdeles foretar en ganske omfattende spredning av 
gjedde, skyldes dette flere forhold. Det har i store deler av landet lenge vært tilgang på lokale 
gjeddebestander som kilde til nye utsettinger. Det er altså lett å skaffe utsettingsmateriale. I 
tillegg har gjedda trolig vært betraktet som en relativt god matfisk, og i seinere tiår også som en 
attraktiv sportsfisk. Mange lever dessverre også i den villfarelsen at gjedda kan gjøre under-
verker om den blir satt ut i innsjøer med mye aure av dårlig kvalitet.  
 
Det er rimelig å tro at både sørv og suter er noe mer begrenset av klima- og miljøforhold enn 
gjedde. Eksakt kunnskap om dette er likevel mangelfull, men suteren foretrekker i alle fall rela-
tivt nærings- og vegetasjonsrike innsjøer uten særlig innslag av steinbunn. Både sørv og suter 
forekommer i færre lokaliteter enn gjedde, og foreløpig begrenset til sørlige landsdeler. Vektor-
ene for spredning av disse to artene er de samme som for gjedde. Det kreves aktiv innsats fra 
mennesker, med mindre det er tale om spredning innen vassdrag. Også egenspredning opp-
strøms innen vassdrag er begrenset for alle de tre artene fordi de er relativt svake til å forsere 
strøm. Sørv kan trolig også spre seg via kystfarvann da den tåler en viss saltholdighet 
(http://www.fishbase.org/summary /Scardinius-erythrophthalmus.html, sjekket 20.03.2012). 
Motivasjonen for utsetting er antakelig noe annerledes for suter og sørv enn for gjedde. Hvis vi 
ser bort fra spredning på grunn av ren tankeløshet, skjer den for sørven sin del trolig fordi arten 
brukes som levende agn. Lokale observasjoner av fritidsfiskere fra utlandet tyder på at sørv 
har vært en vanlig agnfisk ved krokfiske, og spesielt er den ansett som utmerket ved ålefiske 
(Lura & Kålås 1994). Ettersom ålefiske nå er forbudt skulle dette problemet være noe mindre i 
dag. Selv om de historiene som fortelles ofte involverer utenlandske fiskere, er det ingen grunn 
til å tro at ikke også norske fritidsfiskere har benyttet sørv som levende agn, og dermed bidratt 
til spredningen. Både suter og sørv synes i stor grad å være spredt til nye lokaliteter med sikte 
på å skape bestander som kan fiskes på av såkalte ”moderne meitefiskere”, som i stor grad er 
nordmenn (Solstad 2011). 
 
Gjedde, sørv og suter har i liten grad vært påvirket av trusselfaktorer som eutrofiering og forsu-
ring (jf. Hesthagen m.fl. 1999, Hesthagen & Østborg 2008). Derimot kan vassdragsreguleringer 
som fører til fjerning av sediment og vegetasjon i strandsona, virke negativt på alle de tre arte-
ne. Dette er likevel dårlig dokumentert.  
 

http://www.fishbase.org/summary%20/Scardinius-erythrophthalmus.html
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5.2 Effekt på miljøet og andre arter 
 
Gjedde, sørv og suter har ulik påvirkning på økosystemet der hvor de etablerer seg. Dette vil 
bli diskutert nedenfor. 
 

5.2.1 Gjedde 
Det er karakteristisk for gjeddas effekt på fiskesamfunnet at man mener at utsettinger ofte er 
gjort som hevn fordi grunneierne har jagd tjuvfiskere (Sømme 1949, Lund 2007). Gjedda er lett 
å fange, slik at det ikke er vanskelig å skaffe fisk til utsetting. Den tåler også svært røff behand-
ling, og kunne derfor lett flyttes før man lærte seg metodene for kunstig klekking av fiskeegg. 
Det er også gjort forsøk på klekking av gjedderogn. I Sarpsborg i Østfold ble dette gjort flere 
steder på 1930-tallet (Sunde 1934-38). I 1934 ble det benyttet klekkekasser i 
Isejøen/Børtelven, med 50 % overlevelse blant yngelen som var «livlig svømmende». I 1936 
foregikk det klekking av gjedderogn i Glenshølen, i regi av Arbeidernes Jeger- og Fiskerfore-
ning. Her ble litt gjedderogn lagt ned i ei kasse i midten av mai. I 1938 foregikk det trolig opp-
drett av gjeddeyngel i en dam på 2 dekar ved Landegård, med 20 000 individ. På 1940-tallet 
ble det til og med av ansvarlige myndigheter publisert hvordan man skulle klekke gjedderogn 
og oppdrette fisken i dammer (Harstad 1943). Det er ikke kjent om det har vært satt ut kunstig 
oppdrettet gjedde i lokaliteter hvor den tidligere ikke fantes. Det er ellers hevdet at den katolske 
kirken bidro til å spre gjedde fordi arten regelmessig finnes der hvor det i gammel tid var klostre 
(Harstad 1943). Også kanalbygging har resultert i overføring av gjedde til nye vassdrag. Et 
meget kjent eksempel er kanalen som i perioden fra 1715 til 1764 ble bygd for tømmerfløtings-
formål mellom nordenden av Femunden (Femund-\Trysilvassdraget) og noen tjern med avløp 
til Feragen (Håelv-/Glommavassdraget) (Dahle 1894). På den måten ble gjedde og flere andre 
fiskearter som sik, harr, abbor og lake overført til en del av Glommavassdraget der disse arte-
ne tidligere ikke fantes.  
 
Gjedda er en effektiv rovfisk (predator), og den er særlig effektiv overfor fiskearter som er av-
hengige av strandsona i innsjøer, eller stilleflytende partier i elver. Introdusert gjedde kan ha 
dramatiske effekter på aurebestander. Lokalkjente fiskere kan berette om mange tilfeller der 
gode aurevatn har blitt ødelagt etter innførselen av gjedde. Det er også flere eksempler på at 
aurebestander har blitt utryddet helt. Men det er gjort svært få undersøkeIser som direkte do-
kumenterer denne effekten på aurebestander. Krøderen i Buskerud er likevel ett unntak, der 
auren praktisk talt har forsvunnet fra prøvegarnfangstene etter etableringen av gjedde 
(Brabrand 2007, 2009). Den avgjørende perioden for auren er trolig når ungfisken vandrer ut 
fra gytebekkene og etablerer seg i strandsona i innsjøene. Den vil da oppholde seg i samme 
habitat som det gjedda foretrekker. Gjeddas effektivitet som predator på små aure er doku-
mentert blant anna i reguleringsmagasinet Løpsjøen i Søndre Rena (Hedmark). Her ble nesten 
all settefisk av aure spist av gjedde kort tid etter utsetting (Museth m.fl. 2006, Jon Museth, 
NINA, upubliserte data). Høy dødelighet hos settefisk av aure på grunn av gjedde er også do-
kumentert i Sjursjøen i Hedmark (Johnsen m.fl. 2009). I Skjeltjønna i Malvik kommune, Sør-
Trøndelag, hadde en god aurebestand fram til gjedde ble innført (egen observasjon, TH). Men 
prøvefiske 2-3 år seinere viste at aurebestanden i innsjøen var så godt som utryddet.  
 
Selv om gjedda trolig kan etablere bestander i de fleste norske innsjøtyper, kanskje med unn-
tak av lokaliteter i høgereliggende strøk, vil effekten av en slik etablering variere med innsjøens 
karakter. Gjedda foretrekker gjerne grunne områder med vegetasjon. I de store dype innsjøene 
der strandsona er bratt og dekker et lite areal, blir gjedda ofte begrenset til grunne viker. Dette 
gjelder f. eks. Mjøsa (Sandlund m.fl. 1985) og Storsjøen i Rendalen (Museth m.fl. 2007). I si-
tuasjoner der utvandrende aureunger på vei fra elv til innsjø må passere grunne deltaområder, 
er det likevel grunn til å anta at predasjonen fra gjedde er betydelig selv om gjeddebestanden i 
innsjøen som helhet er av begrenset størrelse.  
 

I tillegg til de negative effektene av gjedde som predator på blant anna aure, bringer den også 
med seg spesielt én uønsket parasitt, nemlig grovhaket gjeddemark (Triaenophorus crassus). 
Denne bendelmarken har både gjedde (sluttvert) og sik (2. mellomvert) i sin livssyklus, og sik 
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blir infisert ved å spise hoppekreps (1. mellomvert) (Kristoffersen & Amundsen 1993). Denne 
parasitten har sitt kjønnsmodne stadium i tarmen hos gjedde, men i denne sammenheng er 
mellomstadiet i kjøttet til sik særlig viktig (Kristoffersen & Amundsen 1993, Klemetsen & 
Amundsen 2000). Etablering av en tallrik gjeddebestand i innsjøer med sik fører til en kraftig 
reduksjon av sikens kvalitet. Uttynningsfiske av gjedde og to sikformer i Stuorajavri i Finnmark 
førte til en kraftig nedgang i infeksjonen av gjeddemark i siken, fra 92 til 14 % hos planktonsik 
og fra 80 til 6 % hos bunnsik (Kristoffersen & Amundsen 1993). Fiskandmark er en annen pa-
rasitt hos sik, men den er ikke avhengig av gjedde i sin livssyklus. Det faktum at infeksjonen 
med fiskandmark hos sik i liten grad endret seg etter uttynningsfisket viste at det var desime-
ring av gjeddebestanden som var hovedårsak til nedgangen i gjeddemarkinfeksjon hos sik. 
Kristoffersen & Amundsen (1993) konkluderte med at gjeddemarkproblemet kan løses eller i 
alle fall reduseres selv i store innsjøer, og det mest kraftfulle tiltaket er å fiske ut gjedde. Hos 
bunnsik påviste de en tilleggseffekt, nemlig at lavere tetthet av gjedde førte til endret nærings-
valg hos sik slik at den beitet mindre på smittekilden for gjeddemark, nemlig hoppekreps. Ellers 
kan sykdommer som gjeddepest føre til betydelig dødelighet hos gjedde, som tilfellet var her i 
landet i 1923 (Huitfeldt-Kaas 1925, Anonym 1925). Det forekommer også gjedde med mopse-
hode (Skurdal 1981). Årsaken til denne misdannelsen er ikke kjent.  
 
Spredning av gjedde er i dag nesten utelukkende et resultat av at mennesker setter den ut i 
nye lokaliteter. Det faktum at gjedde forekommer i en del lokaliteter langt utenfor sitt naturlige 
utbredelsesområde, øker potensialet for ytterligere spredning. Slike enkeltlokaliteter kan derfor 
lett fungere som sentre for videre lokal spredning.   
 
I tillegg til at utsetting av gjedde er ulovlig i forhold til norsk lov, er det ingen positive effekter av 
å innføre den til vassdrag med laksefisk. Ettersom slik spredning er resultat av en aktiv hand-
ling fra enkeltpersoner, bør tiltak for å hindre spredning først og fremst fokusere på informasjon 
overfor publikum. Dersom gjedda først har kommet inn i et vassdrag, er det svært vanskelig, 
men noen ganger mulig, å utrydde den med rotenon. Rotenonbehandling er likevel ofte pro-
blematisk både av tekniske, politiske, etiske og biologiske årsaker.  
 

5.2.2 Sørv  
Huitfeldt-Kaas (1918) sin kartlegging og vurderinger tyder på at sørvens naturlige utbredelses-
område strekker seg fra Østfold i øst, til Aurskog (Akershus) i nordøst og til nedre deler av Lie-
relva og Drammenselva opp til Hellefoss (Buskerud) i vest (Huitfeldt-Kaas 1918). Det ble også 
registrert sørv i Vestfold, og noen av disse bestandene kan være resultat av naturlig innvand-
ring. Til forskjell fra gjedda har det i tidligere tider neppe vært noen utstrakt flytting av sørv. 
Huitfeldt-Kaas mente imidlertid at forekomsten av sørv i Bjørkelangen og Øgderen i Halden-
vassdraget skyldtes utsettinger. Disse må i så fall ha skjedd rundt 1900 eller tidligere. Huitfeldt-
Kaas (1918) mente også at sørven i nedre deler av Telemark mest sannsynlig var innført. 
 
I løpet av 1900-tallet har sørven blitt spredt til rundt 40 lokaliteter i nedre deler av Telemark. 
Sørven ble trolig innført til Aust-Agder på 1940-tallet, og her finnes den nå i rundt 50 innsjøer 
(jf. Kleiven & Hesthagen 2012). I dette fylket har sørven dukket opp i minst sju lokaliteter bare 
på 2000-tallet.  I Vest-Agder er det sørv i minst fem lokaliteter, og her er de første sikre obser-
vasjonene fra rundt 2000. I Rogaland ble arten først registrert på 1960-tallet (Lura & Kålås 
1994, Nordland & Nastad 1999, Mikkelsen 1999). Her er det nå sørv i minst 15 innsjøer. Både i 
Agderfylkene og i Rogaland blir sørven spredt til stadig nye lokaliteter.  
 
Det er stor enighet om at sørv i stor grad har blitt spredt ved at fritidsfiskere har brakt med seg 
levende fisk og brukt den som agn. I Aust-Agder ligger lokaliteter med sørv sjelden langt fra 
E18, som er en av turisthovedveiene i fylket, og det er ikke uvanlig å se turister fra Mellom-
Europa med meitestenger i vannene langs denne hovedveien (Simonsen & Matzow 2000). Vi 
må derfor anta at en av vektorene for spredning av sørv er fritidsfiske med levende agn. Så 
lenge ålefiske var tillatt (forbudt i 2009), var sørv en populær agnfisk for de som drev stangfis-
ke etter ål i ferskvann. Dette anses som opphavet til de fleste forekomstene av sørv i Rogaland 
(Lura & Kålås 1994). Det samme gjelder trolig også spredningen av regnlaue (Leucaspius deli-
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neatus), en fremmed fiskeart som først etablerte seg i Langangvassdraget i Aust-Agder på 
1990-tallet. Denne lokaliteten ligger også nær E18 (jf. Simonsen & Matzow 2000).  
 
Det er en tendens til at tyske fisketurister blir utpekt som syndebukker for spredningen av sørv 
her i landet (Qvenild 1982, Grønlund 1994, 2001a, Sevaldsen 2004, Nilssen & Wærvågen 
2001a,b, Kleiven & Hesthagen 2012). Dette har sin bakgrunn i flere konkrete hendelser som 
bekrefter at denne gruppen i alle fall kan ha noe skyld. I 1995 ble det f. eks. observert at noen 
tyskere fisket med levende sørv på Sørlandet (Øyvind Solberg, pers. medd.). En lignende ob-
servasjon ble gjort i Bråsteinsvatnet i Rogaland i 1966 (Lura & Kålås 1994). Sekundært sprer 
arten seg ved egen kraft nedstrøms i vassdragene, slik at stadig nye lokaliteter kan føyes til 
listen over forekomst. Selv om sørven er dårlig til å forsere stryk eller fosser, er det viktig å 
huske på at når den først har etablert seg med tett bestand i en innsjø i en region, vil det være 
nok med barns lek eller uvettig håndtering og oppførsel av voksne til at den blir spredt videre, 
også oppstrøms. Dersom tiltak for å utrydde den skal settes i verk, er det derfor svært viktig at 
dette skjer umiddelbart etter at en ny forekomst i en region er registrert.  
 
Sørv har trolig et stort potensial for spredning i lavereliggende innsjøer langs kysten. Den er 
sannsynligvis avhengig av vegetasjon i strandsona for å trives, for eggene festes på vegeta-
sjon under gytinga (Pethon 2005). Egnede lokaliteter finnes trolig langs hele kysten i Sør-
Norge, men det er hevdet at sørv krever en vanntemperatur på opp til 15 °C før gyting finner 
sted (Kottelat & Freyhof 2007).  
 
Etablering av sørv har trolig store negative konsekvenser for produksjonen av aure. I Bjel-
landsvatnet øst for Strengereid i Tvedestrand kom det inn sørv tidlig på 1980-tallet. Knutsen 
(1995) skriver at fra å være et brukbart aurevann er det ”nå sterkt dominert av sørv og tryte,” 
med innslag av enkelte aure. I et prøvefiske med en utvidet Jensen-serie i juni 1995 ble det 
fanget 198 sørv, 238 abbor og 1 aure. Det er imidlertid også eksempler på bra aurefiske i 
grunne og næringsrike sørvvann, gitt at det finnes gode gytebekker for aure (Ole-Håkon Heier, 
NJFF, pers. medd.).  
 

5.2.3 Suter 
Til forskjell fra gjedde og sørv har suter altså ingen naturlig forekomst her i landet. I Norden 
forekommer denne karpefisken bare naturlig i sørlige deler av Sverige, og opp til rundt 68 

º
N i 

Finland (Rask m.fl. 2000, Tammi m.fl. 2003). I begge nabolandene er arten blitt satt ut nord for 
sitt naturlige utbredelsesområde. Suteren er også innført til England, og til sørlige deler av 
Skottland og Irland.  
 
I Norge er forekomsten av suter godt beskrevet for Aust-Agder (Hesthagen & Kleiven 2010, 
Kleiven & Hesthagen 2012). Den ble innført til Sørlandet på tidlig 1800-tall (Huitfeldt-Kaas 
1918). Tradisjonen sier at det var tyske eller nederlandske arbeidere ved Klaadeborg jerngru-
ver som sto bak introduksjonen (Huitfeldt-Kaas 1918). I tillegg ble den en gang før 1850 også 
satt ut i en lokalitet i parken ved Nes Verk i nærheten av Tvedestrand (Helland 1904, Huitfeldt-
Kaas 1918). Fram til tidlig på 1900-tallet var det suter i ”adskillige vand” i traktene rundt Aren-
dal. På Sørlandet har aktiv og passiv spredning av suter pågått gjennom hele 1900-tallet. Det 
er en viss uenighet om hvor omfattende spredningen i seinere år har vært (Nilssen & Wærvå-
gen 2001a, b; Kleiven 2001, Hesthagen & Kleiven 2010, Kleiven & Hesthagen 2012). 
 
I 2001 ble det rapportert om suter i rundt 100 lokaliteter her i landet (Kleiven 2001, Hesthagen 
& Østborg 2002). Pr. 2012 er antall forekomster bare i Aust-Agder beregnet til å være like stort 
(Kleiven & Hesthagen 2012). I dette fylket forekommer den i innsjøer langs store deler av kys-
ten, fra Grimstad i vest til Gjerstad og Risør i øst, med flest bestander i Arendal kommune. Ut-
bredelsen fortsetter østover til Grenlandsområdet i nedre Telemark, der antall registrerte lokali-
teter med suter nærmer seg 50 (Solstad 2011). Den har også blitt spredt til noen få innsjøer i 
Vest-Agder (Tovslid 2011). For over 100 år siden ble det satt ut suter i en dam ved Hvam land-
bruksskole på Romerike (Anonym 1917). Seinere har den blitt satt ut på en rekke steder på 
Østlandet, som i Akershus (spesielt Asker), flere steder i Follo, Hedmark (Eidskog og Kongs-
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vinger), Østfold, Oppland og Buskerud. Hesthagen & Kleiven (2010) påpeker at suteren lett 
kan bli oversett både ved alminnelig fiske og ved prøvefiske. Det betyr at antall lokaliteter med 
suter nok er større enn det som hittil er dokumentert; trolig minst 200 innsjøer. 
 
Suteren kan spre seg nedstrøms i vassdrag, men den er dårlig til å vandre motstrøms. Den 
aller viktigste vektoren for spredning av suter er utsettinger av mennesker. Det har vært hevdet 
at i de siste tiårene har utenlandske fiskere vært viktige bidragsytere til spredningen av suter på 
Sørlandet (Nilssen & Wærvågen 2001a, b). Mye av spredningen i denne landsdelen skjedde 
trolig før 1950 (Kleiven 2001, Hesthagen & Kleiven 2010, Kleiven & Hesthagen 2012). I nedre 
Telemark har derimot mye av spredningen av suter skjedd i løpet av de siste tiårene (Kløcker 
m.fl. 1998, Solstad 2011). I ISSG (2010) omtales suter som en attraktiv sportsfisk for meitefis-
ke. Den spredningen av suter som skjer i Norge i dag, kan trolig også settes i forbindelse med 
dette.  
 
Suteren krever tett bunnvegetasjon i innsjø eller elv, og den forekommer ikke i lokaliteter med 
steinbunn (Pethon 2005). Det innebærer at aktuelle lokaliteter der suter forventes å etablere 
seg er begrenset til, etter norske forhold, næringsrike og lavereliggende innsjøer. I følge ISSG 
(2010) kan suteren leve ved temperaturer mellom 4 og 24 °C, og den kan tåle svært lave oksy-
gennivåer. I tillegg sies den å være svært seiglivet, for den kan overleve lenger opphold uten 
vann (Pethon 2005). Dette betyr at det er lett å spre suter til nye lokaliteter ved enkel transport.   

Det er lite kunnskap om hvilken effekt suteren har på andre arter, men den anses som konkur-
ransesvak. Internasjonalt blir den vurdert som en potensiell konkurrent om næring i forhold til 
andre karpefiskarter (Moyle 2002). Her i landet er det i hovedsak aure og abbor som sameksis-
terer med suter, og konkurranse om næring må derfor antas å være mindre enn mellom ulike 
karpefiskarter. Suter spiser snegler, muslinger, insektlarver og plantedeler (Pethon 2005, ISSG 
2010). Suterens atferd når den søker føde kan for øvrig føre til endret vannkvalitet fordi den 
graver og virvler opp bunnsediment og resirkulerer næringssalter (Richardson 2004). Abboren 
danner ofte tette bestander, og i de fleste tilfeller er den trolig en sterk konkurrent til suteren. 
Men det er også eksempler på det motsatte, og dette har blant anna blitt forklart med at sute-
ren spiser abborrogn (Dannevig 1934). I Ubergsvatnet i Vegårsvassdraget i Aust-Agder har 
kvaliteten på abboren gått tilbake i seinere år, og konkurranse fra suter har vært nevnt som 
sannsynlig årsak (Simonsen m.fl. 2003). 
 
Det er også en fare for at suteren kan krysse seg med andre karpefiskarter, som brasme og 
karpe. Det er i alle fall vist at hybrider mellom brasme og suter kan produseres kunstig (Mam-
carz m.fl. 2005). På øyerognstadiet var både klekkesuksess og overlevelse over 60 %. Ande-
len larver med kroppsdeformasjoner var liten. I flere innsjøer på Sørlandet er det for øvrig på-
vist stygge sår på kroppen til en del suter, noe som trolig skyldes en bakterieinfeksjon (Kleiven 
& Hesthagen 2012).  Det kan ikke utelukkes at smitte blir overført mellom innsjøer. Man må 
derfor unngå at suter blir spredt fra disse lokalitetene. Innførsel av suter til nye lokaliteter kan 
også forårsake at amfibier blir desimert, inkludert våre fire rødlistede arter (Dolmen 2006). Man 
bør derfor aldri sette ut suter i fisketomme lokaliteter. Det er frosk i de aller fleste vann der det 
er satt ut suter, og der er grunn til å tro at mange froskebestander har blitt redusert (Dag Dol-
men, NTNU Vitenskapsmuseet, pers. medd.). I en dam i Vestfold er det registrert en dramatisk 
nedgang av salamandere etter innførselen av suter, kanskje er de helt utryddet (Dag Dolmen, 
pers. medd.).  
 
 

5.3 Tiltak  
 
Aktuelle tiltak mot spredning av fiskearter omfatter fire hovedaktiviteter: (i) informasjonstiltak 
rettet mot publikum, (ii) strengere lovverk, (iii) bygging av vandringshindre som stopper egen-
spredning og (iv) tiltak for å fjerne arter fra visse lokaliteter eller desimere eksisterende bestan-
der, blant anna ved bruk av rotenon.  
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5.3.1 Informasjon 
Det er viktig å ha fullt trykk på informasjonsarbeidet om fremmede arter. Informasjon om lov-
givning og miljøproblemer knyttet til fremmede arter vil være av generell karakter, men for fisk 
bør informasjonen gjøres spesifikk. Det innebærer at det må informeres om hver enkelt art, og 
hvilke negative effekter arten har i de lokalitetene hvor den settes ut. Informasjonen må utar-
beides i samarbeid og dialog med sportsfiskernes interesseorganisasjoner, og den må gå spe-
sifikt på hva som er bakgrunnen til at fisken blir spredt. Når fiskere eller andre sprer disse arte-
ne med hensikt, kan de ha ulike målsetninger med sin aktivitet, f. eks.: 

 Bruk av fisk som agn  

 Etablering av bestand det kan fiskes på (troféart) 

 Etablering av en bestand av byttefisk for å øke veksten til en annen fiskbar art 

 Etablering av en rovfiskbestand av f. eks. gjedde i håp om å motvirke "tusenbrødresitua-
sjoner" og få et godt fiskevatn   

 Hevn  
Dersom man også kan finne fram til og informere om alternativer som både er lovlige og miljø- 
og fiskemessig bedre, bør mulighetene være større for å få gjennomslag. 
 

5.3.2 Hindre videre egenspredning 
Både gjedde, sørv og suter er ansett for å være dårlige til å forsere strøm, slik at fysiske instal-
lasjoner for å hindre oppstrøms vandring ofte kan være teknisk mulig. Konstruksjoner for å 
hindre slik spredning vil måtte tilpasses den konkrete situasjonen på hver lokalitet, og konstru-
erte vandringshindre vil som regel ha den ulempen at de også hindrer nødvendige vandringer 
av naturlig forekommende arter. Det er derimot i de aller fleste tilfelle umulig å hindre ned-
strøms vandring. 
 

5.3.3 Utrydde eller desimere bestander 
Det er i mange tilfelle teknisk mulig å utrydde uønskete fiskebestander ved hjelp av rotenon. 
Særlig gjelder dette mindre innsjøer og elver/bekker. Dersom rotenon skal tas i bruk, bør man 
fokusere på enkeltlokaliteter i områder der en art ikke finnes i andre innsjøer eller elver. Slike 
enkeltbestander kan lett fungere som sentre og kilder for videre spredning. Utryddelse i slike 
tilfelle vil derfor kunne hindre ytterligere skadelig spredning. Rotenonbehandling av vann er 
forsøkt i flere tilfelle mot nylig introduserte gjeddebestander, men i de fleste tilfelle har man ikke 
lykkes med å utrydde arten. Ting kan tyde på at hardføre arter som gjedde enten tåler rotenon 
bedre enn laksefisk, eller at deres habitat er vanskelig tilgjengelig for behandlingen (ved at fis-
ken f. eks. står i vegetasjonsbeltet langs land). Vi kjenner ikke til om rotenon er forsøkt brukt 
mot sørv eller suter, men disse artene kan trolig være vanskelige å utrydde av samme årsak. 
Rotenonbehandling for å utrydde uønsket fisk i små innsjøer har likevel vært vellykket i mange 
tilfelle. Det er derfor mulig at bedre planlagte og gjennomførte aksjoner kan øke antall sukses-
ser. Med en grundig vurdering og planlegging og god informasjon til allmennheten, bør slike 
tiltak også kunne gjennomføres uten altfor mye motstand og uro hos ulike interessegrupper. 
Dersom en art har fått fotfeste i mange lokaliteter innen et område, vil trolig et tynningsfiske for 
å redusere bestandene være det eneste tiltaket som kan gjennomføres i praksis. 
 
Alle de tre artene som omtales her er knyttet til innsjøenes strandsone, og de gyter på grunt 
vann om våren. I lokaliteter med muligheter for å regulere vannstanden kan et effektivt tiltak for 
å redusere bestandene være å heve og senke vannstanden på rett tidspunkt. Dette er spesielt 
effektivt mot gjedde, da den ofte gyter på oversvømt grasmark under vårflommen. Dersom 
man hever vannstanden i forkant av gytinga for så å senke den rett etterpå, vil man kunne tørr-
legge og drepe store deler av årets rognproduksjon. Slike tiltak krever som regel nært samar-
beid med regulant. 
 

5.3.4 Overvåking  
Dersom man ønsker å skape et godt grunnlag for effektive tiltak mot uønskete nyetableringer 
av fremmede fiskearter, er det nødvendig å etablere et tiltaksrettet overvåkingssystem. Dette 
kan gjøres ved å kombinere et nettverk av kontaktpersoner/informanter lokalt med en rutine-
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messig overvåking av et utvalg nettsider der aktive fritidsfiskere kommuniserer og informerer 
om sin aktivitet. Det er viktig at myndighetene ikke bare overvåker ulike fiskeforum på nettet, 
men deltar i disse fora. Effektive tiltak mot nyetablerte fiskebestander er avhengig av rask re-
spons. En skippertakspreget kartlegging begrenset til f. eks. hvert tiende år, kan derfor i beste 
fall bare beskrive utviklingen siden siste kartlegging.   
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