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ttar sa til Herren sin, Alfred konge, at han budde lengst nord i
landet ved Vesthavet. Han sa at
landet likevel var mykje lenger mot nord,
men at det er heilt ubygt. Einast på
nokre få stader her og der held finnar til.
Om vinteren driv dei med jakt og om
sommaren med fiske ved havet.
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Slik begynner fortellingen til den
nordnorske høvdingen Ottar. Omkring
890 foretok han en reise til England, og
ga Kong Alfred en beretning om NordNorge og om en ferd langs kysten til
Kvitsjøen. Beretningen ble føyd inn i
kong Alfreds oversettelse av Orosius’
verdenshistorie. Inspirert av den gamle
håløyghøvdingens nysgjerrighet og
fortellerglede, har OTTAR siden 1954
trykt artikler om nordnorsk og arktisk
natur, kultur og samfunnsliv.
Forside: Anja C. Winger holder
sjøørret med ytre dataloggermerke.
Foto: Audun H. Rikardsen
Bakside:
Foto: Arne C. Nilssen
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Innledning
Nord-Norge har store ferskvannsressurser og
rike forekomster av ferskvannsfisk. Interessen
for fiske i ferskvann stor, og sportsfiske er en
av landets mest utbredte hobbyer. Tradisjonelt
husholdningsfiske har gått noe tilbake under
ferdigmatens inntog i butikkene, men næringsfiske er i økning, blant annet rettet mot
gourmetmat og nisjeprodukter fra naturlige
råvarer. Fiskeressursene i ferskvann er likevel
ofte underutnyttet, ikke minst i Nord-Norge der
mange vatn nærmest ligger brakk. Potensialet
er derfor stort for økt rekreasjons- og
næringsfiske, og særlig kanskje for utvikling
av opplevelsesturisme knyttet til fritidsfiske i
vann og elver. På andre områder er problemet
dels av motsatt karakter, særlig for anadrome
laksefisk som i noen tilfeller står i fare for
overbeskatning eller lider under andre
problemer som krever gode forvaltningstiltak.
Et viktig problem for utnyttelsen og
forvaltningen av våre nordlige ferskvannsfisk
har vært mangel på kunnskap, både om
ressursgrunnlag og økologi. Nordnorske
ferskvannssystem har derfor over de siste
tiårene vært gjenstand for en omfattende
forskningsinnsats. Den ferskvannsøkologiske
faggruppa ved Universitet i Tromsø har hatt
en sentral rolle i dette arbeidet, og dette heftet
av Ottar oppsummerer kunnskap og resultater
fra en rekke forskningsprosjekt. Heftet er også
en hyllest til professor Anders Klemetsen som
har vært sentral i denne aktiviteten. Han
etablerte det ferskvannsbiologiske fagmiljøet
ved UiT og har gjennom mange år ledet
uviklingen av dette fagområdet, først i nært
samarbeid med førsteamanuensis Per Grotnes
og seinere også i samarbeid med mange av
forfatterne av dette heftet. Flere av bidrags-
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yterne har også tatt hovedfag og doktorgrad
med Anders som veileder.
Heftet utgis i forbindelse med Anders
Klemetsens 70-årsdag, og den første artikkelen
gir et nærmere innblikk i hans pionerrolle i
nordnorsk ferskvannsforskning. Den neste
artikkelen er en generell gjennomgang av
ferskvannsressurser og ferskvannsfisk i NordNorge, mens de øvrige artiklene tar for seg nye
forskningsresultater knyttet til disse naturressursene. Et kjennetegn for denne aktiviteten
er at nysgjerrighetsdreven grunnforskning
gjerne har vært kombinert med et praktisk
nytteperspektiv. Et godt eksempel er Takvatnprosjektet som for snart 20 år siden var
gjenstand for et eget Ottar-hefte. Dette heftet er
blant de mest etterspurte utgavene av Ottar og
har vært flittig benyttet i praktisk
fiskestellarbeid. Samtidig har forskningen i
vatnet resultert i spennende vitenskap som er
publisert i flere internasjonalt anerkjente
tidsskrift. Den tredje artikkelen oppsummerer
viktige resultater av dette langtidsprosjektet,
både praktiske og vitenskapelige.
Innsjøer som Takvatn er velegna modellsystem for økologiske studier med overføringsverdi til andre økosystem, for eksempel i havet.
Flere av de neste artiklene gir også gode
eksempler på dette. Artikkelen om Darwins
fisker forteller om hvordan røye og sik kan
være gode modellarter for å studere artsdannelsens mysterier, mens den påfølgende
artikkelen viser hvordan langtidsstudier av
lagesildas invasjon i Pasvikvassdraget har
belyst ulike økologiske effekter av en fremmed
arts ankomst. Mens innsjøer er lukkede og
avgrensede systemer, er elvesystemer åpne

med store vandringsmuligheter for fisk. To av
artiklene ser nærmere på vandringene som
anadrom laksefisk gjør ut i sjøen. Den første
tar for seg hvilke faktorer som avgjør om ørret
og røye foretar sjøvandringer, mens den neste
viser hvordan bruk av avansert datateknologi
og elektroniske merker har gitt nye muligheter
for å avsløre fiskens vandringer og adferd.
Hemmelighetene rundt laksens sjøvandring
går trolig mot ei snarlig oppklaring!
Tanavassdraget er Norges og Finlands
viktigste lakseelv, og Tanalaksens oppvekst og
produksjonsforhold er tema for en egen
artikkel der det blant annet påpekes at de
mange sidebekkene i vassdraget er svært
viktige for produksjonen av laks. Den påfølgende artikkelen ser nærmere på økologien
til steinulker, noen uanselige små fisk som i
enkelte av våre elver kan vise seg å være
konkurrenter til laksunger.
Parasitter i fisk er noe vi ofte får spørsmål om.
De vanligste parasittene hos ferskvannsfisk er
derfor tema for en av artiklene, og i tillegg er
en egen artikkel viet den mye omtalte lakseparasitten Gyrodactylus salaris. I heftets siste
artikkel beveger vi oss til Svalbard, der
øresteinene hos røye benyttes som ferdskriver
og klimaarkiv for å påvise hvordan klimaet har
påvirket Svalbardrøyas levesett over de siste
tiårene.
God lesing og skitt fiske!

Per-Arne Amundsen og Roar Kristoffersen
Hefteredaktører

Anders Klemetsen – en pioner i
nordnorsk ferskvannsforskning
Per-Arne Amundsen og Roar Kristoffersen
Professor Anders Klemetsen fyller 70 år 2. desember 2008. I 40 år har han
forsket på Nord-Norges rike ferskvannsressurser. Hans innsats har ført til etableringen
av et sterkt nordnorsk fagmiljø i ferskvannsøkologi,og ikke minst utdanningen av en rekke
ferskvannsbiologer. Dette Ottar-heftet er en hyllest til Anders og gir smakebiter på noe av
forskningen som han og hans studenter har utført ved Universitetet i Tromsø.
a Stortinget i slutten av mars 1968
vedtok å opprette et universitet i
Tromsø, satt Anders som tilhører på
galleriet. Han hadde nylig takket ja til et
tilbud om en stipendiatjobb ved Tromsø
Museum, og i juni samme år flyttet han
nordover. Dette ble starten på en lang og
stor innsats for Universitetet i Tromsø
(UiT) og landsdelen. Allerede i UiTs
spede barndom var han en viktig
ressursperson, først som medlem av
interimsstyret fra 1969 til 1971. Her
gjorde han en viktig innsats for at UiT
skulle etableres som et fullverdig
universitet med alle sentrale fagområder
representert og med et godt læremiljø for
studentene. Samtidig ble han også leder
for Fagutvalget for fiskerifag, som trakk
opp de faglige rammene for fiskerikandidatstudiet. Dette studiet var det
første undervisningstilbudet som ble
startet og representerte en nyskapning
som har vært en av UiTs største
suksesser. Anders var også sentral i
utformingen av biologistudiet og en
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foregangsmann for spennende felt- og
toktbasert undervisning som gjennom
årene har trukket mange studenter til

UiT. Innsatsen som ble gjort i denne
pionertiden, har vært svært viktig for
UiTs videre utvikling og suksess.
Anders ble ansatt ved UiT i 1971, og
gjennom årene har universitetet i en
rekke sammenhenger nytt godt av hans
gode organisatoriske og fagpolitiske
egenskaper. Likevel er det som forsker
og underviser at Anders har satt størst
spor etter seg.
For Anders startet interessen for natur
og biologi med turer i skog og mark i
Telemark, ofte med fiskestanga eller
fuglekikkerten i handa. Fra oppvekst og
ungdomstid i Skien gikk turen til
Universitetet i Oslo for biologistudier.
Interessene var mange, men det var
ferskvannsbiologien som fanget størst
Mangeårig og stor naturinteresse:
Anders Klemetsen fotografert under
ringmerking av havsuleunger på
Andøya i 1968.
Foto: Einar Brun.
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interesse. Hovedfagsstudiene ble utført
på ørret i Jølstervatnet på Vestlandet.
Likevel var det biologien til røya,
verdens nordligste ferskvannsfisk, som
ble Anders’ store lidenskap etter at han
flyttet nordover, og han er i dag en av
verdens mest anerkjente røyebiologer og
Norges ubestridte røyeekspert. Sentralt i
karrieren står banebrytende forskning
på det som ofte omtales som røyekomplekset, nemlig at røya kan opptre i
ulike former, gjerne også innenfor
samme vatn. Røyeformene har
forskjellig økologi og genetikk, noe som
tyder på at de er i ferd med å utvikle seg

til forskjellige arter. De representerer
dermed gode eksempler på evolusjon i
praksis, og røya har blant annet
gjennom Anders sitt arbeid vist seg som
en god modellorganisme for studier av
mekanismene bak artsdannelse.
Forskning på røye fra Skjomenfjella,
Bjørnøya og Takvatn og Fjellfroskvatn i
Troms har gitt mange spennende
resultater og vakt internasjonal oppmerksomhet. Anders var derfor en
selvskreven norsk representant da det i
1979 ble etablert en egen internasjonal
forening for røyeforskere, og han har
siden hatt en sentral rolle i dette nettverket som uhøytidelig titulerer seg som
The International Society of Arctic Char
Fanatics (’den internasjonale foreningen
for røyefanatikere’).
Forskningen på ulike røyeformer har
stor faglig interesse knyttet til
evolusjonsteoriens nysgjerrighetspirrende mysterier. Men Anders har
også evnet å sette forskningen i et
praktisk nytteperspektiv rettet blant
annet mot høsting og forvaltning av
naturressurser. Et spennende eksempel
på dette er Takvatnprosjektet. Der har et
unikt samarbeid mellom forskere og
lokale grunneiere og fiskere kombinert
økologisk grunnforskning med
praktiske tiltak rettet mot et viktig
forvaltningsproblem. Prosjektet har
vært meget vellykket, både som
forvaltningstiltak og forskning.
Overbefolkningsproblemet i vatnet ble
løst gjennom et storstilt uttynningsfiske,
Anders Klemetsen på Myvatn, Island,
i 1982.
Foto: Johan Hammar.

4

Per Grotnes har vært en viktig
samarbeidspartner for Anders
Klemetsen gjennom et helt forskerliv.
Foto: Johan Hammar, 1986.

og under Anders’ kyndige ledelse har ett
av Norges mest omfattende forskningsprosjekt fremskaffet ny og viktig
forvaltningskunnskap. Arbeidet har
også i et grunnforskningsperspektiv
vært en stor suksess. Resultatene er
presentert i en rekke vitenskapelige
publikasjoner, og i fjor ble Takvatnet
skikkelig satt på det vitenskapelige
verdenskartet gjennom en artikkel i det
velrenommerte fagtidsskriftet Science.
Førsteamanuensis Per Grotnes var i
mange år en viktig samarbeidspartner
for Anders. Sammen utgjorde de et
radarpar for god forskning; Anders med
bunnsolide biologiske kunnskaper og
stort organisasjonstalent, og Per med
oppfinnsomhet og nytenkning og ikke
minst gode evner i biostatistikk og

modellering. Både i arbeidet med de
ulike røyeformene i Skjomen og på
Bjørnøya og med det storstilte
eksperimentet i Takvatnet ga dette
samspillet grobunn for spenstige ideer
og teorier som ble utviklet og studert
gjennom et solid forskningsarbeid.
Samarbeidet deres strakte seg også over
til det marine miljøet og var en viktig
inspirasjonskilde i utviklingen av
biologisk forskning og undervisning
både ved Norges fiskerihøgskole og i
andre fagmiljø.

Feiring i ferskvannsgruppa ved
Norges fiskerihøgskole (NFH),
Universitetet i Tromsø (UiT).
Anders Klemetsen i sentrum.
Foto: Cesilie Lien.

Anders har i sitt arbeid lagt vekt på en
sterk kobling mellom forskning og
undervisning. Dette har vært en nøkkelfaktor for den faglige suksessen både i
Takvatnet og i en rekke andre
prosjekter. Gjennom hans gode evner
som underviser og kunnskapsformidler
har flere generasjoner med studenter fått
en solid utdannelse i ferskvannsøkologi.
Mange av disse gikk videre med
hovedfags- og doktorgradsarbeid under
Anders sin inspirerende veiledning,
gjerne knyttet til pågående forskningsprosjekt. Totalt har han veiledet 43 av
de til sammen 71 hovedfags- og 16
doktorgradsstudentene som i årenes løp
er uteksaminert fra den ferskvannsøkologiske faggruppa ved UiT. Mange
av disse studentene sitter nå i sentrale
posisjoner innen forskning og

forvaltning knyttet til ferskvannsressursene i Nord-Norge; både ved
Universitetet og regionale høyskoler, i
forskningsinstitutter som NINA og
Akvaplan-niva, i miljøvernavdelingene
hos Fylkesmennene i Finnmark og
Troms, og i konsulentfirma som
Nordnorske ferskvannsbiologer. Ved
UiT har Anders ledet og bygget opp en
sterk faggruppe i ferskvannsøkologi
som i dag teller over 20 personer om
man regner med bistillinger og
studenter. Som aktiv pensjonist har han
nå en stilling som professor emeritus i
faggruppa og vil forhåpentligvis i
mange år fremover være en inspirator
og mentor for god forskning i
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Ferskvann og ferskvannsfisk
i Nord-Norge
Roar Kristoffersen, Per-Arne Amundsen og Rune Knudsen
Kulde og istid har nok en negativ klang hos de fleste, men istidene har hatt en
positiv betydning for landet vårt. De enorme ismassene skurte ut daler og fjorder som har
gitt grunnlag for velstand i form av vannkraft og turisme. Isen etterlot også mange vassdrag
som lå klare for innvandring av fisk etter avsmeltingen for ca. 10 000 år siden. Verdien
som kilde til rekreasjon, naturopplevelser og gode måltider kan vel knapt overvurderes.
verdensmålestokk er isens skuringer
den klart viktigste «innsjøfabrikken»,
og om lag tre av fire av alle jordas
innsjøer er dannet på denne måten. Det
er også årsaken til at de langt fleste
innsjøene i verden finnes i nordområdene (mellom 40–60°N). I fastlandsdelen av Norge er den samlede overflaten av åpent ferskvann vel 18 000
km2 eller nærmere 6 % av det totale
arealet, og våre vatn kjennetegnes ved at
de er mange (ca. 455 000 stk. > 25 m i
diameter), men ikke særlig store sett i et
globalt perspektiv. For eksempel blir vår
største innsjø Mjøsa på 369 km2
temmelig puslete sammenlignet med
søta brors største innsjø Vänern på
5 648 km2, og nord i Finland ruver
Enaresjøen med sine vel 1 000 km2. Til
gjengjeld kan vi slå oss på brystet med
at vi har en stor andel av verdens
dypeste vatn. Bare 20 innsjøer på jorda
har en dybde på mer enn 400 m, og hele
fire av disse ligger i Norge! Aller dypest
er Hornindalsvatnet (514 m) i Sogn og

I
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Fjordane, som samtidig også er dypest i
Europa, mens de tre øvrige er Salsvatnet
i Nord-Trøndelag, Tinnsjø i Telemark
og Mjøsa.

Innsjøer og vassdrag
i Nord-Norge
Finnmark og Nordland ligger på en klar
første- og andreplass av alle fylkene i
Norge med hensyn til forekomsten av
ferskvannsressurser, og de tre nordligste
fylkene har til sammen ca. 32 og 35 %
av landets samlede overflate av
henholdsvis innsjøer og elver.
I Nordland finner vi også landets nest
største innsjø, Røssvatn, som etter en
regulering i 1957 fikk et areal på 219
km2 og dermed passerte Femunden på
rankinglista. Likevel er det generelle
bildet også i Nord-Norge at det er mange
små og få store innsjøer, og de største
vatna i Troms og Finnmark, Altevatn

(80 km2) og Iešjavri (68 km2), er
henholdsvis landets 11. og 14. største.
Ser man litt mer detaljert på ferskvannsressursene innen landets enkelte
kommuner, kommer Finnmark igjen
svært godt ut ved å inneha både
topplasseringen og andreplassen.
Kautokeino er suverent størst i denne
sammenhengen med en samlet overflate
av innsjøer og elver på om lag 740 km2,
mens Sør-Varanger følger deretter med
et tilsvarende tall på 499 km2. I tillegg
troner flere andre Finnmarks-kommuner
som Karasjok (9. plass), Porsanger (10.
plass), Lebesby (12. plass) og Tana (13.
plass) høyt på en slik liste. I Nordland er
Hattfjelldal og Rana kommuner de
største med henholdsvis 6. og 7. plass i
landsmålestokk, mens Troms er litt mer
beskjedent plassert med Bardu som sin
viktigste på 21. plass. Totalt sett finnes
9 av landets 20 mest ferskvannsrike
kommuner i Nord-Norge.

Også med hensyn til store vassdrag
befester den nordlige landsdelen sin
betydelige nasjonale posisjon.
Pasvikelva (360 km) er landets nest
lengste elv etter Glomma (600 km), mens
Tana (348 km) og Alta (229 km) er
henholdsvis den 5. og 11. lengste. Litt
lenger ned på lista finnes også Vefsna
(163 km) og Karasjohka (155 km) på 17.
og 18. plass. Det er selvsagt en nær
sammenheng mellom en elvs lengde og
dens nedbørsfelt, og dermed er ikke lista
over landets mest vannrike elver særlig
forskjellig fra det som er beskrevet
ovenfor. Men som kjent finnes det ingen
regel uten unntak, og på tross av sin
relativt beskjedne lengde på 140 km har
Målselva i Troms likevel landets 9.
største nedbørsfelt.

Is og vann har
formet vårt land
Årsaken til vår unike rikdom av innsjøer
og elver er som nevnt at enorme ismasser og smeltevann har skurt og
gravd kraftig i landet vårt i flere omganger. I løpet av de siste 2,5 millioner
år har det kanskje vært så mange som
30 istider med isfrie perioder imellom, og
den hittil siste begynte for rundt 115 000

år siden. Isen hadde sin største
utbredelse for ca. 24 000 år siden da den
lå som en gedigen kappe over det meste
av Skandinavia med en tykkelse på godt
over 2 000 m i de sentrale delene. Likevel
var isforholdene forskjellig fra sted til
sted, og på Andøya i Vesterålen er det
funnet rester av ferskvannsorganismer
som viser at noen områder der faktisk
var isfrie for omtrent 22 000 år siden! På
den tiden dekket isen også det meste av
Storbritannia, det nordlige Polen, de

Sik

Røye

Abbor
Laks
Gjedde
Ørret
Lake

Norge

Da isen smeltet etter siste istid, åpnet
det seg to innvandringsveier for ferskvannsfisk til Norge. Den første var via
havet fra vest som tillot anadrome
arter som røye, laks, ørret og stingsild
å vandre opp i nye vassdrag langs
kysten. Den andre var fra øst hvor
rene ferskvannsfisk kunne vandre fra
Ancylussjøen gjennom Sverige og
Finland til vårt land. Ancylussjøen var
et gedigent ferskvannshav som
eksisterte for ca. 9 500–8 000 år
siden.
Etter Økland, J. & Økland, K.A. 1999
«Vann og vassdrag 4» (Forlaget Vett
& Viten AS).

Ancylusus
ssjøen

Harr

Ørekyte
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baltiske landene og store deler av
Russland. I tillegg var det store isbreer i
Alpene, i Nord-Amerika, i Andesfjellene
i Sør-Amerika, i Himalaya og i nordøstAsia, og alle disse områdene er
naturligvis preget av mange innsjøer i
dag.
For om lag 15 000 år siden ble klimaet
mildere, og isen begynte så smått å
smelte slik at høye fjelltopper og de
ytterste delene av kysten vår kom fram.
Som en liten kuriositet kan det skytes
inn at de eldste sporene etter mennesker
i Norge er ca. 12 000 år gamle og er
funnet på kysten av Finnmark, nærmere

bestemt på Sarnes på sørsiden av
Magerøya. De neste årtusenene gikk
temperaturen noe opp og ned, men
trenden var at den økte, og for ca. 8 500
år siden var det meste av landet isfritt.
I løpet av den lange avsmeltingsperioden åpnet det seg etter hvert flere
ulike innvandringsveier for ferskvannsfisk til det «nye» Nord-Norge med alle
de utallige elvene og vatna som isen
etterlot seg.

Første bølge –
invasjon fra vest
De første tilgjengelige ferskvannsmiljøene i avsmeltingsfasen må ha vært
kalde breelver som munnet ut i havet
langs norskekysten, og sånn sett lignet
de nok på vassdragene som finnes på
Svalbard og Grønland i dag. Der er det
kun én ferskvannsfisk som klarer seg,
og det er røya. Derfor peker denne arten
seg ut som den mest sannsynlige
urinnvåneren i vassdragene våre, siden
den både tålte å svømme hit gjennom
havet vestfra og var tilpasset den lave
temperaturen som møtte den i elver og
vatn.
Etter hvert som det ble noe varmere,
kom også de øvrige artene av sjøvannstolerante (anadrome) ferskvannsfisk –
laks, ørret og trepigget stingsild – den
samme veien som røya via havet opp i
vassdragene våre. Disse første vestlige
innvandrerne kunne svømme innover i
områder som senere ble utilgjengelige
på grunn av en betydelig heving av
landmassene etter at presset fra
ismassene forsvant. Landhevingen har
vært forskjellig i ulike områder alt etter
tykkelsen på isen, men i den nordlige
landsdelen har den generelt vært rundt
50 m ute ved kysten og omtrent det
Mange steder i Norge har en
kombinasjon av isens skuringer og
frostsprenging dannet såkalte
botnsjøer på rad og rekke nedover i
dalfører. Her ser vi et typisk
eksempel fra Moskenesøya i Lofoten.
Foto: Anders Klemetsen.
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dobbelte lenger inn i landet. Dette
forklarer altså hvordan disse artene
finnes ovenfor en del bratte elvestrekninger som i dag ikke kan forseres
av fisk. Senere har selvsagt også
mennesket vært ivrig med å sette ut fisk
i mange høyereliggende vatn i hele
landet.

Andre bølge –
innvandring fra øst
Det havområdet vi i dag kjenner som
Østersjøen hadde en nøkkelrolle i
forbindelse med den neste bølgen av
innvandring av ferskvannsfisk til Norge.
I den lange perioden mens innlandsisen
smeltet, vekslet dette området mellom å
være ferskt og salt, og da mye av isen
hadde forsvunnet ble det en gedigen
ferskvannssjø som kalles Ancylussjøen.
Den eksisterte for 9 500–8 000 år siden,
og navnet har den fått etter det latinske
navnet på en liten ferskvannssnegle som
er en vanlig fossil i sedimentlag fra
denne tiden.
Ancylussjøen dannet en viktig
«ferskvannsbro» slik at fisk som ikke
tåler saltvann kunne komme seg fra ØstEuropa og opp i vassdrag i Sverige og
Finland i første omgang. Derfra var ikke
veien så veldig lang oppover slake
elvestrekninger og videre inn i Norge, og
da særlig på Østlandet og i Finnmark
hvor landskapet ikke er så bratt som i
grensetraktene i Nordland og Troms.
Likevel finnes det enkelte bestander av
disse østlige innvandrerne i de to
sistnevnte fylkene (se tabell denne side).

Hovedinnvandringen til Finnmark kom
sannsynligvis via Anarjohka/Tana,
Neidenelva og Pasvikelva fra blant
annet Kemielva med sidegreiner.
De nye artene som ankom landet i denne
andre bølgen fra øst, var sik, abbor,
gjedde, lake, harr, ørekyt og nipigget
stingsild, og denne gruppa kalles gjerne
Østlandet-Finnmark-fiskene. I tillegg har
nok også ørret og røye kommet den
samme veien, men på et adskillig senere
tidspunkt enn sine artsfrender som kom
motsatt vei via havet.

Øvrige arter

som har kommet seg inn i Signaldal- og
Reisavassdraget i Troms. En nær
slektning av denne, hvitfinnet
ferskvannsulke, er påvist i en finsk
sideelv svært nær dens samløp med
Tana, og begge disse ulkene er nærmere
omtalt i en egen artikkel i heftet.
Lagesilda er den hittil siste sikre arten
som har kommet østfra til Finnmark. Så
sent som på slutten 1980-tallet vandret
den ned i Pasvikvassdraget fra
Enaresjøen, og de dramatiske effektene
av dette er beskrevet i en annen artikkel
i dette heftet. Tilstedeværelsen av både
Nordland Troms

Finnmark

Etter dette har det vært
ytterligere to naturlige
innvandringsbølger av
ferskvannsfisk fra sør og
øst til landet vårt, men
dette var mer varmekjære
arter som nesten
utelukkende etablerte seg
i det sør-østlige Norge. Et
unntak er steinsmetten,
en liten ferskvannsulke
Fylkesvis forekomst av
ferskvannsfisk i NordNorge med latinske navn
i parentes. (rød) = vanlig
forekommende, (blå) =
sparsom eller begrenset
forekomst, (grønn) =
forekommer, men
reproduserer ikke i
området, (K) =
katadrome arter, (I) =
innførte arter.
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hvitfinnet steinulke og lagesild er
resultat av menneskelig forflytning og
utsetting av disse artene.
Et annet eksempel er pukkellaksen som
egentlig hører hjemme i det nordlige
Stillehavet, men som på slutten av 1950årene ble satt ut på Kolahalvøya. Det
neste tiåret ble den fanget i store
mengder langs kysten av Nord-Norge,
og da særlig i Finnmark hvor det også
ble påvist rekruttering i flere elver. Etter
dette syntes fangstene å avta, men i
2007 ble det igjen rapportert om store
innslag og gyting av pukkellaks i elvene
i Øst-Finnmark, og den ble også påvist i
flere elver i Troms. I 2003 tok også en
overrasket fisker en slik laks så langt
sør som i Vikja i Sogn.
Katadrome fisk er slike som gyter i
havet, men lever store deler av livet i
ferskvann. I kystnære vassdrag i NordNorge finnes to slike arter, nemlig ål og
skrubbe. Ålen er vanlig i hvert fall opp
til Hammerfest, men er registrert helt øst
til Pechora i Russland, og det er litt
underlig at denne delikatessen ikke
utnyttes i større grad.

Øverst: På Finnmarksvidda har isen
skurt ut tusenvis av relativt grunne og
små vatn som i dag domineres av
østfisk som sik, abbor og gjedde.
Foto: Rune Knudsen.
Nederst: Våre mange innsjøer har en
uvurderlig verdi som kilde til
rekreasjon og naturopplevelser.
Foto: Erling Nordsjø.
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Som navnet tilsier, lever havniøye det
meste av livet i sjøen, men går opp i
elver for å gyte om våren og er dermed
en anadrom art. Den tilhører de
primitive kjeveløse fiskene, og har et
parasittisk levesett ved at den fester seg
til andre fisk og suger blod og kroppsveske. Havniøye er spredt langs hele
norskekysten og observeres blant annet
på laks på gytevandring oppover elvene,
men ellers vet vi lite om den. I Pasvikvassdraget forekommer en annen art av
niøye kalt arktisk niøye, men kun et
fåtall larver er funnet, så dataene er
usikre.
Til slutt bør det vel også for ordens
skyld nevnes at verdens nordligste
bestand av karuss, en karpefisk i nær
slekt med gullfisk, finnes i Prestvannet
midt på Tromsøya hvor den ble satt ut
allerede i 1883. Tidligere prøvde man å
sette ut røye og ørret i dette vannet, men
de døde av oksygenmangel om vinteren.
Karussen klarte seg imidlertid siden den
har en ekstrem evne til å takle
oksygensvinn, blant annet ved å legge

om stoffskiftet slik at sluttproduktet
faktisk blir alkohol!
Hvis man regner med kjeveløse,
katadrome og innførte fisker, er det i alt
kjent 44 arter ferskvannsfisk i Norge, og
20 av disse finnes i de tre nordligste
fylkene (se tabell side 9).

Fiskesamfunn i
Nord-Norge
De fiskeartene som lever sammen i et
vatn eller vassdrag, kalles gjerne dets
fiskesamfunn. Dagens artsrikdom og
sammensetning av slike samfunn er i
hovedsak et resultat av tre hovedfaktorer. I utgangspunktet var selvsagt
de ulike fiskeartenes mulighet for
naturlig innvandring og evne til å
etablere seg i hver enkelt lokalitet helt
avgjørende, men over tid er dette
opprinnelige mønsteret blitt modifisert
både ved at arter naturlig har dødd ut og
ikke minst som følge av menneskelig
påvirkning. Sentrale stikkord i den
forbindelse er flytting og utsetting av
fisk samt beskatning og forurensing, og
vi skal komme litt tilbake til dette.

er at fiskesamfunnene generelt blir mer
artsrike jo lenger nord man kommer i
disse tre fylkene. Likevel er det et fellestrekk at ørret og røye er utbredt i hele
området siden de har kunnet vandre inn
fra både øst og vest, og totalt sett er nok
ørreten mest utbredt med hensyn til
antall bestander.
I fiskevatna i Nordland er det stort sett
ørret og røye som regjerer enten alene
eller sammen. I tillegg er trepigget stingsild vanlig i innsjøer langs hele kysten.
De eneste to østlige innvandrerne som
med sikkerhet har etablert seg, er harr
og ørekyt i Vefsnavassdraget, men etter
sigende skal det også finnes abbor i et
tjern i Hattfjelldal. Det er også kjent at
regnbueørret har vært utsatt i en rekke
vatn i fylket, men har trolig ikke dannet
levedyktige bestander, heldigvis.
Beveger vi oss til Troms øker det totale
artsmangfoldet av reine ferskvannsfisk
til 13 siden fem av fylkets store vassdrag også er blitt kolonisert fra øst, men
fortsatt er ørret og røye de klart

Som vi har vært inne på tidligere, var
mulighetene for en innvandring fra øst
begrenset særlig i Nordland, men også i
Troms på grunn av høye fjell i indre
strøk, mens landskapet østover er mye
slakere i Finnmark. Resultatet av dette

Ferskvannsfisk er ypperlig mat!
Foto: Roar Kristoffersen.

11

dominerende artene og finnes enten hver
for seg eller sammen i ca. 90 % av alle
innsjøer med fisk. Ørreten dominerer i
kystnære og lavereliggende vatn, mens
røya er mest vanlig i høyereliggende
strøk. Innslag av østfiskene lake, abbor,
gjedde, harr, sik, ørekyte og steinsmett
finnes i varierende grad i Bardu/
Målselv-, Signaldal-, Skibotn-, Reisa- og
Kvænangsvassdraget. I tillegg har flere
av disse artene kommet seg til en del
vatn i fylket med menneskets hjelp.
Dette gjelder for eksempel abboren i
Finnsnesvatn i sentrum av Finnsnes,
ørekyte som ganske nylig ble oppdaget i
noen småvatn nord på Tromsøya, og
lake i Andsvatn.

Det relativt store artsmangfoldet i
samfunnene av ferskvannsfisk i
Finnmark kan illustreres med at det
bare i Pasvikvassdraget finnes 15 arter,
altså flere enn i hele Troms og Nordland
til sammen. Samtidig bør det innskytes
at dette vassdraget er det klart mest
artsrike i Nord-Norge og dermed ikke
representativt for hele fylket. Likevel er
det et godt eksempel på at østfiskene har
etablert seg med tyngde og er
dominerende i vatn og vassdrag i de
indre og østlige delene av Finnmark, og
det er beregnet at de forekommer i
ca. 25 % av alle fylkets lokaliteter med
fisk. Her finnes de gjerne sammen med
både ørret og røye, og fiskesamfunn
bestående av mellom fire og sju arter er

ikke uvanlige. Siken har i særlig grad
dannet store bestander i de tallrike
innsjøene på Finnmarksvidda og i
Pasvikvassdraget, og abbor, gjedde, lake
og ørekyt er også vanlige i dette
området. Totalt sett er det likevel klart
flest bestander av henholdsvis røye og
ørret også i Finnmark. Årsaken er at
disse to artene er utbredt i absolutt hele
fylket, mens østfisk stort sett mangler
både i høyereliggende vatn inne på
vidda og i de vestlige delene utover mot
den lange og forrevne kysten.

Samfunnsendringer
Fiskesamfunn gjennomgår oftest
dynamiske endringer ettersom de
samlevende fiskeartene hele tiden påvirker hverandre både direkte og
indirekte. Viktige stikkord i denne
sammenhengen er konkurranse om mat,
plass og gunstige gyte- og oppvekstområder. I tillegg kan arter som for
eksempel gjedde, abbor, lake og ørret
vokse opp til å bli glupske rovfisk og
beite på andre fiskearter, og noen, som
abbor og røye, kan også opptre som
kannibaler. Selv i naturlige og uberørte
innsjøer vil disse faktorene over tid føre
til visse endringer i det opprinnelige
fiskesamfunnet. I noen tilfeller kan
resultatet bli at en eller flere arter taper
terreng i så stor grad at de til syvende
og sist dør ut, mens det i andre kan gi
seg utslag i endrede styrkeforhold
Pasvikvassdraget har flest
ferskvannsfisk i Nord-Norge, og her
er sju av de 15 artene som finnes der.
Foto: Per-Arne Amundsen.
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artene imellom slik at noen blir tallmessig overlegne.
Slike naturlige prosesser foregår som
sagt kontinuerlig, men de har i økende
grad blitt påvirket av menneskelige
aktiviteter av ymse slag slik at mange
av våre fiskesamfunn har endret, eller er
i ferd med å endre karakter. For
eksempel er det anslått at nærmere
10 000 av landets innsjølevende fiskebestander – og da spesielt sørlige – har
blitt utryddet som følge av forsuring, og
over 8 000 av disse var ørret. Videre har
det i lang tid foregått en omfattende
spredning av ferskvannsfisk både ved
flytting og utsettinger, slik at antallet
opprinnelige eller naturlige fiskesamfunn er blitt betydelig redusert.
Denne spredningen startet for fullt da
teknikken med kunstig klekking av rogn

ble kjent på slutten av 1800-tallet, og det
var først og fremst ørret, men også røye
og sik som oftest ble satt ut i fisketomme vatn eller i lokaliteter med ørret
som eneste art.
Det er selvsagt et vanskelig og omfattende arbeid å få en fullgod oversikt
over all slik flytting og utsetting av fisk
i Nord-Norge, men noen mer eller mindre
sikre tall finnes som kan gi en viss
pekepinn om dimensjonen. I Troms er
det for eksempel beregnet at nærmere
30 % av alle registrerte ørretbestander
enten er innført eller berørt av
utsettinger, mens tilsvarende andel for
røye er under 10 %. I Finnmark er det
trolig Alta kommune som har hatt den
største menneskelige aktiviteten med
utsettinger av ymse slag i over 70 % av
alle innsjøer med ørret. Videre er minst

24 og 34 % av alle røyebestandene i
henholdsvis Porsanger og Sør-Varanger
kommuner innførte, og i førstnevnte
kommune er i tillegg omtrent halvparten
av alle ørretbestandene innført. Disse
utsettingene var særlig omfattende på
1970- og 80-tallet da snøskuteren ble
vanlig blant folk og også ble benyttet til
transport av fisk mellom vatn.
Disse få eksemplene understreker det
betydelige omfanget menneskelig
spredning av ferskvannsfisk har hatt i
landet vårt opp gjennom tiden, og det
hadde lenge myndighetenes velsignelse.
I 1994 innførte imidlertid Direktoratet
for naturforvaltning som prinsipp at all
utsetting av fisk er forbudt uten særskilt
tillatelse for i størst mulig grad å ivareta
de naturlige fiskesamfunnene i
vassdragene våre i tiden fremover. Dette
var nok en klok beslutning når en i
andre artikler i dette heftet kan se hvilke
dramatiske effekter innførselen av nye
arter har hatt for fiskesamfunnene både
i Takvatn og i vassdragene i Pasvik,
Skibotn og Signaldalen. ●

Forskere fra ferskvannsgruppa ved
NFH på jobb i verdens vakreste
laboratorium, Finnmarksvidda.
Foto: Anna Siwertsson.
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Takvatnprosjektet – vellykket
kultiverings- og forskningssamarbeid
Rune Knudsen, Per-Arne Amundsen, Roar Kristoffersen,
Raul Primicerio, Laina Dalsbø og Jan Evjen
Takvatnprosjektet er den store suksesshistorien i Norge! Dette er
konklusjonen i en nylig utgitt rapport som har evaluert effektene av uttynningstiltak
innen fiskebestander. Et langsiktig samarbeid mellom grunneiere, sportsfiskere og forskere har
resultert i en vellykket kultivering av en overbefolket fiskebestand, og samtidig gitt unik
kunnskap om både ferskvannsøkologi og forvaltningen av fiskebestander.
om mange vatn i Nord-Norge hadde
Takvatnet på begynnelsen av 1980tallet en overbefolket røyebestand med
småvokst og sterkt parasittbefengt fisk.
I et samarbeid mellom grunneierlaget,
lokale jeger- og fiskerforeninger,
Statskog og Universitetet i Tromsø ble
det i 1984 igangsatt et stort uttynningsfiske, og i perioden 1984–1989 ble det
tatt ut totalt 32 tonn eller 660.000
smårøye fra vatnet. Hensikten med dette
storstilte eksperimentet var å kultivere
fiskebestanden i Takvatnet, øke de
økologiske kunnskapene om overfolkede
fiskebestander og få erfaringer med
kultiveringsarbeid og fiskestelltiltak
som kan overføres til andre innsjøer.
Forarbeidet for dette eksperimentet
startet allerede i 1979, og snart 30 år
seinere kan man konstatere at
eksperimentet har vært vellykket og
lærerikt!

S
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Grunnlaget for
suksessen
Takvatnet var opprinnelig et rent
ørretvatn med storvokst fisk av meget
god kvalitet. Etter et overfiske med garn
på 1920-tallet gikk ørretbestanden sterkt
tilbake. For å bøte på dette ble røye
hentet fra Fjellfroskvatnet og satt ut i
vatnet i 1930. Tanken bak var nok god,
men utsettinga var dessverre et feilgrep.
Røya ble raskt den dominerende fiskearten i Takvatnet, utkonkurrerte ørreten
og etablerte etter hvert en sterkt overtallig bestand. Tidlig på 1980-tallet var
røyebestanden dominert av småvokst
kjønnsmoden fisk av dårlig kvalitet og
med store mengder uappetittlige
parasitter. Ørretbestanden var etter
hvert blitt svært fåtallig og utgjorde
mindre enn 1 % av fangstene. Ørreten
var i tillegg småvokst ettersom den
måtte konkurrere med røya i matfatet.

Ei utsetting av stingsild hadde også
bidratt til å forverre situasjonen, både
som parasittspreder og mulig næringskonkurrent til røye. Fiskebestanden i
Takvatnet var dermed i ei elendig
forfatning, og vatnet lå mer eller mindre
brakt. Noe måtte gjøres, og et hardt
uttynningsfiske var løsningen som ble
valgt.
Uttynningsfisket i Takvatnet førte til at
bestandstettheten av røye ble redusert
med 75–80 %. Dette førte umiddelbart
til at det ble mer mat tilgjengelig for de
gjenværende fiskene, og etter kort tid
merket man at både røya og ørreten
vokste betydelig bedre. Kvaliteten på
fisken har også blitt betraktelig bedre,
både i form av økt størrelse og
kondisjon, fin rødfarge i kjøttet og
mindre parasitter. Takvatnet har
dermed igjen blitt et attraktivt fiskevatn.
Både om sommeren og på vårisen tas

Røyebestanden i Takvatnet var før
uttynningsfisket overtallig med
småvokst, mager og parasittbefengt
fisk.
Foto: Anders Klemetsen.

det nå en god del fin røye og ørret på
sportsfiskeredskap, og mange fiskere
har nok hatt store øyeblikk rundt det
naturskjønne vatnet. Samtidig har
hytteeiere og grunneiere mulighet til å
høste litt av overskuddet ved et
begrensa og regulert garnfiske slik at
steikfisken blir sikra.

Da Takvatnet var overbefolket, var
næringsforholdene for røya svært
dårlige. Det var rett og slett for mange
munner å mette, og fisken opplevde en
vedvarende matmangel. Under slike
forhold brukes det lille av energi som
fisken får i seg, til å opprettholde livsnødvendige funksjoner og til formering.
Veksten ender dermed opp på et lavmål.
Dette var situasjonen i Takvatnet før
uttynningsfisket ble gjennomført.
Fisketettheten var høy, matinntaket lavt
og veksten elendig. Gjennom uttynningsfisket ble fisketettheten sterkt
redusert. Næringsforholdene for den
enkelte fisk ble dermed bedre, og som et
resultat av dette har både veksten og
individstørrelsen økt kraftig. I dag kan
en få røye fra flere hekto og opp til et
par kilo, noe som var utenkelig for 25 år
siden. Prosjektet i Takvatnet har med all
tydelighet demonstrert at økningen i
størrelsen på fisken er direkte kobla til ei
endring fra begrensa matressurser og
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Veksten hos røya i Takvatn økte
kraftig etter at uttynningsfisket ble
gjennomført, og den gunstige effekten
opprettholdes fortsatt selv mange år
etter at uttynningsfisket ble avsluttet.
Figuren sammenligner vekstkurver
fra 1980 (før uttynningsfisket), 1989
(like etter uttynningsfisket) og 2006
(langtidseffekten).

stor næringsmangel før uttynningsfisket
startet, til en situasjon med forbedra
næringstilgang for hvert enkelt individ.
Kort sagt er det færre munner å mette og

Langtidseffektene av uttynningsfisket
i Takvatn har vært meget gode. Her
illustrert med en forskningsfangst av
røye og ørret fra 2003.
Foto: Per-Arne Amundsen.
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mat til alle etter at røyebestanden ble
redusert i antall.
Det rikeste matfatet i en innsjø finnes i
strandsona der fisken kan beite på en
rekke bunndyr som marflo, snegl og
muslinger og larver og pupper av ulike
insekter. Da røyebestanden var overbefolket, var det stor rift og konkurranse
om de attraktive bunndyra i strandsona.
De fleste ble derfor raskt spist opp, og
røya ble tvunget over på å spise mindre
attraktive byttedyr, i første rekke små
krepsdyrplankton. Fisk bruker mye
energi på å spise disse ytterst små «matpakkene», og dette var en medvirkende
årsak til at røya forble småvokst mens
fisketettheten var høy. Blant krepsdyrplankton er vannloppene mest velegna
som næringsdyr for fisk, men disse blir
raskt nedbeita når fisketettheten er stor.
Den overbefolka røyebestanden beita
derfor mye på en annen gruppe av
krepsdyrplankton, nemlig hoppekreps,
som er en dårligere matkilde. I tillegg
overfører hoppekreps også mange
parasitter til fisk, og dette forringet
fiskekvaliteten ytterligere. Krepsdyrplankton som hovednæring for røye er
dermed sjelden forenlig med å ha en

storvokst fiskebestand av god kvalitet.
Etter uttynningsfisket har røyas diett
endret seg fra krepsdyrplankton til en
dominans av store bunndyr som marflo
og snegl, og næringsforholdene har
dermed også gitt rom for økt tilvekst og
bedre kvalitet på fisken.
En annen endring som folk flest ikke har
merket så mye til, er at røya i Takvatnet
har endra livsstil. Før uttynningsfisket
fordelte ulike størrelsesgrupper av røye
seg i ulike deler av vatnet. Småfisken
(yngre enn 4 år) stod for det meste på
dypet fra ca. 25 meter og nedover. Disse
dypområdene har det dårligste mattilbudet for fisk. Næringsforholdene er
noe bedre ute i de frie vannmassene der
den sølvblanke, mellomstore og umodne
«smolten» (4–6 år gammel fisk) livnærte
seg på krepsdyrplankton. Men de klart
beste næringsforholdene finnes som
nevnt i strandsona, og her regjerte de
eldre, veletablerte og gytemodne røyene.
Disse voksne fiskene var konkurransemessig overlegne i strandsona og pressa
dermed yngre fisk til de mindre gunstige
delene av innsjøen. Etter uttynningsfisket har denne klare størrelsesfordelingen av røya i vatnet endret seg,
og en god del små og yngre fisk finnes
nå inne i strandsona hvor de kan utnytte
T.v.: Den introduserte stingsilda er en
enkel byttefisk å fange for fiskespisende fugl (her siland) som igjen
kan spre mange nye parasittlarver til
ørret og røye i Takvatnet.
Foto: Rune Knudsen.
T.h.: Slukfangst på Takvatnet.
Foto: Rune Knudsen.
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de gode næringsforholdene til å vokse
raskere.
Røyebestanden har fluktuert en god del
gjennom de siste 25 årene. I den senere
tid er disse tetthetsendringene dempa,
og røyebestanden ser nå ut til å ha
stabilisert seg. Hovedårsaken til dette er
trolig at vatnet nå har en fiskebestand
med storvokste individer av både røye
og ørret. De storvokste fiskene spiser en
god del små fisk og holder dermed trolig
rekrutteringen av røye i sjakk. Særlig
tror vi at framveksten av en storvokst
ørretbestand er av stor betydning.

Uttynningsfiske
med teiner
Forut for selve uttynningsfisket i
Takvatnet ble effektiviteten til ulike
fiskeredskaper testet ut. Det ble prøvd
med både garn og not, men teiner laget
av småmasket netting viste seg å være
den klart beste redskapen både i forhold
til tidsbruk og fangst av røye. Teina er
forma som en 90 cm høy sylinder med
en diameter på 50 cm og en traktformet
inngang for fisk i begge endene (se
bildet). En kalveåpning på 5–7 cm
hindrer større fisk å komme inn, mens
12,5 x 12,5 mm maskevidde i nettingen
gjør at selv små fisk holdes tilbake.
Ørret blir for øvrig svært sjelden fanget i
teinene. I større innsjøer bør det helst
brukes ca. én teine pr. 10 hektar, mens
innsatsen nok bør dobles i mindre
innsjøer (<3 km2). Teinene fôres for å
lokke inn fisken. Frossen torskerogn
fungerte best, men flere andre fôrtyper
som kasein og gammel ost, har vist seg
å fungere bra. Sommerstid bør teinene
helst røktes annen hver dag, mens
vinterstid under is er én gang i uka
oftest tilstrekkelig. I Takvatnet viste
erfaringene at det var to fangsttopper
gjennom den isfrie sesongen, én på
våren, og én på høsten med noe lavere
fangster. Utover sommeren fisket
teinene best på dypere vatn (15–40 m).
Det mest effektive teinefiske foregikk
likevel på vinteren, særlig på vårisen på
relativt grunt vann (<15 m). Med bruk
av snøscooter og en spesiallaget,
motorisert isbor (diameter 55 cm)
montert på en scooterslede forenkles
arbeidet med å få satt ut teinene under

isen, og én person kan røkte mellom 50
og 100 teiner pr. dag.

de henter villfanga røye fra Altevatn og
fôrer disse opp for salg.

I Takvatnet ble det hvert år i løpet av
utfiskingsperioden fra 1984 til 1989 tatt
ut mellom 95.000 og 130.000 røye med
en samla årlig vekt på 3,9 til 7,7 tonn.
Dette tilsvarer et årlig uttak på ca. 4
kg/ha vannareal. De første to åra bestod
fangstene av småvokst, gammel
kjønnsmoden røye med
mye parasitter. Denne
skrapfisken ble destruert
i store stålkar tilsatt
maursyre og seinere
brukt til mink- eller
grisefôr. Etter hvert ble
fangstene dominert av
ung røye (2–3 år gamle).
Disse er det viktig å
beskatte for å kontrollere
den økte rekruttering av
småfisk, som gjerne skjer
når de eldre røyene blir
fjernet. Disse ungrøyene
hadde relativt god
kvalitet med lite
parasitter, og ble sortert
ut fra fangstene og brukt
som settefisk i
forsøksoppdrett. Dette er
et konsept som firmaet
«Villmarksfisk» i Bardu
bruker den dag i dag, der

Teinefisket på is viste
seg å være svært
effektivt under
uttynningsfisket i
Takvatnet.
Foto: Cesilie Lien.
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Ørreten – fra
husmann til konge
Den største endringen i Takvatnet de
siste 25 åra er at bestanden av ørret har
økt kraftig, og at det nå årlig tas
individer på flere kilo både under isfiske
og i sommerhalvåret. Ørreten har gått
fra å utgjøre langt mindre enn én
prosent av fangstene før uttynningsfisket til å bli nesten antallsmessig
jevnbyrdig med røya i strandsona i dag.
En viktig årsak til denne store
endringen er trolig å finne i den
gjensidige påvirkningen mellom de to
artene. Røya har effekt på ørreten både
ved å være næringskonkurrent til
ørretungene og som byttefisk for stor
ørret. Ørretungene klekker og vokser
opp i de små, grunne tilløpsbekkene til
vatnet. For å fortsette livsløpet sitt er
ørretungene etter et par år avhengige av
å skifte leveområde og vandrer ut i
innsjøen. Her må de konkurrere med
røya i matfatet. Før uttynningsfisket
møtte ørretungene både en antallsmessig overlegen røyebestand og et
svært magert næringsgrunnlag i strandsona. Ørreten, som er dårlig til å beite
krepsdyrplankton, ble dermed
utkonkurrert og greide ikke å vokse noe
særlig, og få levde frem til gyting.
Uttynningsfisket av røya fjernet denne
Øverst: Idylliske Takvatnet.
Foto: Rune Knudsen.
Nederst: Isfiske kan gi gode fangster
på Takvatnet. Her med Universitetets
feltstasjon i bakgrunnen.
Foto: Rune Knudsen.
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flaskehalsen for ørreten. Den fikk mye
bedre leveforhold og ble både storvokst
og flere i antall. De store ørretene i
Takvatnet er fiskespisere, men for å
være i stand til å slå over til en fiskediett
må ørreten ha tilgang på små byttefisk
og helst også være større enn ca. 25 cm.
I den overbefolka perioden var de eldste
røyene for store til å bli spist av de
småvokste og fåtallige ørretene.
Samtidig var de minste røyene, som
kunne ha vært passende matbiter for
ørreten, pressa ut fra strandsona og ned
i dypområdene, og dermed var de ute av
rekkevidde for ørreten, som stort sett
lever i strandnære områder. Uttynningsfisket av røye endret også denne
situasjonen til fordel for ørreten. For det
første avtok næringskonkurransen med
røye, og det ble mer mat tilgjengelig.
Ørreten vokste seg dermed større og
kunne lettere beite på småfisk. Samtidig
ble det mer ledig plass i strandsona da
de eldste røyene ble fisket ut, og smårøye fra dypområdene kunne trekke inn
på grunnere vatn. Ørreten fikk dermed
også på toppen av alt tilgang på masse
småfisk å beite på, og i løpet av kort tid
vokste en del av disse fiskespiserne opp
til størrelser på både to og tre kilo. Fra å
være undertrykt husmann ble ørreten i
løpet av noen få år konge i vatnet ved at
den begynte å spise sine tidligere
undertrykkere.
Bestanden av ørret har nå vært stabilt
stor over flere år med et solid innslag av
storvokste individer. Dette mener vi er
en sikkerhet for at røyestammen i vatnet
holdes i sjakk ved at en god del av
smårøyene hele tiden blir spist. I tillegg
opptrer storvokst røye gjerne som

kannibaler og bidrar dermed også til å
begrense rekrutteringa av smårøye slik
at vatnet på ny ikke blir overbefolket.

Stingsilda – den
ukjente faktoren
Foruten røye er også tre-pigget stingsild
introdusert til Takvatnet. Den ble hentet
fra Sagelvvatnet i 1950 og ble satt ut
som en alternativ matkilde for røya
ettersom den stadig tettere røyebestanden ble mer og mer småvokst på
grunn av for lite mat. Stingsilda ble etter

Takvatnet:
verdensberømt
– også i Norge
En stor styrke for Takvatnprosjektet er
at lokal forvaltning og basal forskning
har gått hånd i hånd. En langsiktig
strategi med tett oppfølging og overvåkning av vatnet over de siste 30 åra
har gitt ny kunnskap av både lokal og
nasjonal verdi, men også av internasjonal interesse. Lokalt er Takvatnet
reetablert som et attraktivt fiskevatn og
rekreasjonsområde. Men i tillegg har
dette kultiveringsarbeidet og
etableringen av en feltstasjon for
universitets aktiviteter ved vatnet vært
utgangspunkt for et omfattende
forsknings- og undervisingsarbeid med
gode resultater. Årlig gjennomføres det
tre ulike feltkurs i tilknytning til vatnet
der mange studenter får sitt første møte

hvert svært tallrik, og i de siste tiårene
ser bestanden ut til å ha hatt store
variasjoner i antall med en topp ca.
hvert sjuende år. Tanken med å sette ut
en liten fiskeart som matkilde for røye
og ørret virker umiddelbart ganske
fornuftig, men dessverre ser det ut til at
utsetting av stingsild også kan ha svært
mange negative effekter for et fiskevatn.
Studier fra Takvatnet viser blant annet
at stingsilda konkurrerer med ung røye
om små krepsdyr både i bunnområdene
og ute i de frie vannmassene. Stingsilda
var derfor trolig hovedårsaken til at det
tok lang tid før det ble observert en
forbedring av veksten hos de yngste

med økologien i nordnorske ferskvannssystemer. Videre er det gjennomført 18
hovedfags- og masteroppgaver og 6
doktorgrader med problemstillinger
knyttet til Takvatnet, og forskningsarbeidet ved vatnet har totalt resultert i
nærmere 50 internasjonale publikasjoner. I fjor kom det ut en publikasjon i
et av de mest prestisjefulle vitenskaplige
tidsskriftene, Science, der ny og viktig
modellkunnskap ble presentert basert på
det store økologiske eksperimentet som
Takvatnprosjektet representerer.
Takvatnet er dermed et av Norges best
undersøkte økosystem og også en av
verdens mest studerte innsjøer. De gode
resultatene som har vært oppnådd av
både praktisk og vitenskapelig art, kan
føres tilbake til et stort lokalt
engasjement med nå avdøde Arne
Haugli i spissen. Han la grunnlaget for
den suksesshistorien som
Takvatnprosjektet har blitt.
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røyene etter at uttynningsfisket var
startet.

Andel (%)

Den største negative effekten av å sette
ut stingsild til nye vatn er likevel at den
er en viktig spreder av parasitter.
I Takvatnet har introduksjonen av
stingsild antagelig lagt grunnlaget for
tilstedeværelse og oppblomstring av
mange brysomme parasitter som
forringer fiskekvaliteten. Flere av disse
parasittene har både stingsild, røye og
ørret som mulig mellomvert, og fiskespisende fugl som fiskeender, måser og
terner som sluttvert. Stingsilda er et lett
tilgjengelig byttedyr for disse fuglene og
bidrar dermed til at slike parasitter
lettere blir overført. I fugl sluttfører
parasittene livssyklusen sin ved at de
kjønnsmodner og produserer store
mengder egg som deretter spres ut over
vatnet og også til andre vatn. Stingsilda
bidrar dermed ofte til å øke omløpshastigheten til parasittene, noe som gir
et høyere infeksjonspress også på annen
fisk. I tillegg blir stor ørret og røye som
spiser stingsild, utsatt for å få mye mark
i seg ettersom enkelte parasitter kan
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etablere seg på nytt i disse fiskespiserne.
Dette gjelder særlig to vanlige arter av
bendelmarklarver, fiskandmark og
måsemark. De sees som små kvite cyster
på innvollene og kan også etablere seg i
fiskekjøttet. Ettersom disse bendelmarklarvene kan leve flere år i fisken,
vil det over tid kunne akkumuleres høye
infeksjoner hos fiskespisende ørret og
røye. Dette ser vi til dels også i
Takvatnet, og det er nok enkelte fiskere
som er blitt skuffet når de har sløyd en
storørret og oppdaget at den nærmest er
«gjenvokst» av parasitter. Det er derfor
ikke tvil om at utsettingen av stingsild
var et meget dårlig fiskestelltiltak, og
dessverre er det også vanskelig å
gjennomføre effektive tiltak for å bøte på
dette.

Riktig forvaltning
En viktig faktor bak suksessen i
Takvatnet er at grunneierlaget etter
uttynningsfisket også har gjennomført
en god og kunnskapsbasert forvaltning
av fiskebestanden i vatnet. En medvirkende årsak til at vatnet i sin tid ble
overbefolka, var trolig
en omfattende bruk av
stormaska garn. Garn
er et effektivt redskap
som lett overbeskatter
storvokst fisk.
Erfaringene fra
Innslaget av ørret
har økt kraftig i de
strandnære fangstene under det årlige
prøvefisket i
Takvatn.

Ørret
1985

1990

1995

2000

2005

Takvatnet viser at stor fisk kan utgjøre
en viktig sjølreguleringsmekanisme i
innsjøbestander av fisk, og en ensidig
beskatning av stor fisk er derfor uheldig.
Ved at stor ørret og kannibalistisk røye
spiser mange små ungfisk, vil
rekrutteringen kunne dempes, og faren
for at et vatn skal bli overbefolket, blir
dermed redusert. Videre vil stor fisk
også kunne være næringskonkurrenter
og fortrenge andre fisk bort fra de beste
næringsområdene i strandsona, slik at
viktige næringsdyr i mindre grad står i
fare for å bli nedbeita. Garnreglene i
Takvatnet ble under og etter
uttynningsfisket utforma slik at stor fisk
i stor grad blir spart, mens middelstor
fisk av grei steikfiskstørrelse kan
beskattes. Dessuten ble antall garn pr.
fisker begrensa, og tidsvinduet som
garnfiske kan skje over, er avgrenset til
juli måned. Det ble dermed også lettere
og mindre arbeidskrevende å håndheve
garnreglene siden alt garnfiske utenom
denne fiskeperioden er ulovlig. Man har
før øvrig ei god tilrettelegging for
fritidsfiske i vatnet, og fiske med stang
og håndsnøre er åpent for alle som løser
fiskekort og følger de gjeldende
fiskereglene.

Vil de gode tider
vare?
Resultatene fra langtidsstudiene i Takvatnet viser at den nye situasjonen i
vatnet i stor grad har stabilisert seg.
Dette tyder på at de gode tidene forhåpentligvis kan vedvare i overskuelig
framtid hvis dagens fornuftige for-

valtning av fiskebestandene opprettholdes. Overvåkning av beskatningstrykk og håndhevelse av garnregler er
spesielt viktig ettersom stor fisk er
særlig sårbar for å bli overbeskatta. Det
har tatt lang tid og mye arbeid for å
oppnå dagens situasjon, og forhåpentligvis klarer man å unngå at
ulovlig garnfiske eller andre uheldige
inngrep ødelegger de gode effektene. De
storvokste bestandene av ørret og røye
er også avhengig av gode og stabile
gyteforhold i framtida slik at en
tilstrekkelig rekruttering sikres. Den
vedtatte sammenbindingen av Mauken
og Blåtind skytefelt med en ny veitrase
for militære kjøretøy nær Takvatnet kan
i så måte være en trussel, ettersom de
viktigste gyte- og oppvekstbekkene for
ørret samt flere viktige gyteplasser for
røye er lokalisert i dette området av
vatnet. Det er derfor viktig at den videre
utviklingen i vatnet overvåkes slik at
mulige skadevirkninger kan oppdages
på et tidlig tidspunkt, og at eventuelle
nye tiltak kan settes inn.

gjennomføre et vellykket uttynningsfiske og opprettholde de gode effektene
etterpå. Takvatnprosjektet er derfor
også blitt en modell for mange
tilsvarende kultiveringstiltak både i
Norge og i utlandet. Ildsjelene bak dette
pionerprosjektet – både blant
grunneiere, lokale fiskere og forskere –
har dermed bidratt til ny og viktig
kunnskap for forvaltningen av våre rike
innlandsfiskeressurser. ●
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Svenning, M.-A. & Klemetsen, A. 2001.
Overbefolka røyevatn i Nord-Norge
(ORN). Rapport NINA og Norges
fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø.
Persson, L., Amundsen, P.-A., De Roos,
A.M., Klemetsen, A., Knudsen, R. &
Primicerio, R. 2007. Culling prey
promotes predator recovery –
alternative states in a whole-lake
experiment. Science 316, 1743–1746.

Resultatene fra Takvatnprosjektet har
stor overføringsverdi til andre innsjøsystemer. Både i Nord-Norge og resten
av landet finnes det mange innsjøer med
overtallige fiskebestander, og i flere av
disse er det et stort lokalt engasjement
for å få på fote et attraktivt fiskevatn
igjen. Erfaringene fra Takvatn viser at
ei slik kultivering er mulig selv i store
innsjøer, og kunnskapene som har
fremkommet, gir et godt grunnlag for å
I dag går storvokst røye og ørret side
om side i Takvatnet.
Foto: Rune Knudsen.
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Darwins fisker? Spennende
evolusjon hos røye og sik
Rune Knudsen, Anna Siwertsson og Per-Arne Amundsen
Et av naturens spennende mysterier er hvordan nye arter oppstår.
Vi vet at gjennom årtusenene formes nye arter, mens andre forsvinner gjennom
en kontinuerlig prosess som kalles evolusjonen. Våre unge, relativt uberørte og artsfattige
innsjøsystemer er levende dynamiske laboratorier der vi kan studere denne pågående
evolusjonen hos ferskvannsfisk som røye og sik.
et er snart 150 år siden Charles
Darwin, evolusjonsteoriens far,
skrev det revolusjonerende verket «Om
artenes opprinnelse…», der han

D

beskriver hvordan evolusjon kan foregå
gjennom naturlig seleksjon. Darwins
tanker omkring dette starta under en
jordomseiling med skipet «Beagle»

nærmere 25 år tidligere. På denne reisen
besøkte han blant annet Galapagosøyene i Stillehavet. Der var det ikke fisk,
men særlig fugl som fatta hans
interesse. Darwin samlet inn småfugler
fra forskjellige øyer og så at de var
svært ulike i kroppsstørrelse og hadde
også forskjellig størrelse og form på
nebbet. Han antok derfor at de tilhørte
helt forskjellige arter, og først etter at
han var kommet tilbake til England ble
det oppklart at fuglene var 12
nærbeslekta arter av finker som ingen
hadde sett før. Disse fuglene ble senere
kalt for «Darwins finker» og er et
klassisk eksempel på hvordan evolusjon
De to ulike formene av røye i
Fjellfroskvatn (indre Troms). Voksne
normalrøyer (hann øverst og hunn nr
to) har flotte farger under gyting,
mens gytedrakten til den dyptlevde
dvergformen (de to nederste) er lite å
skryte av.
Foto: Rune Knudsen.
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Fisk med variasjoner
Mange ivrige sportsfiskere har nok
opplevd å fange røye med svært ulikt
utseende både i størrelse, farger og
kroppsform, og gjerne innen samme
vatn. Enkelte fisk kan være storvokste
og ha typisk røyefarge med svart rygg,
rødlig buk, markante finner og høy
kroppsform, mens andre er småvokste,
slanke og blasse i fargen. I noen tilfeller
kan forskjellene være så store at det ser
ut som to ulike arter. En slik variasjon
finner vi også hos andre fiskearter som
for eksempel sik og ørret, men ettersom
disse ikke har røyas spektakulære
fargevariasjoner, oppfattes de ofte ikke
som så ulike. Røya er faktisk en av de
fiskeartene som viser aller størst
Veksten (gjennomsnittslengde ved
økende alder) hos dvergformen av
røye (blå linje) er mye lavere enn hos
den normale formen av røye (rød
linje) i Fjellfroskvatn.

variasjon i utseende og levesett. Vi sier
derfor gjerne at røya er plastisk, det vil si
at den er svært tilpasningsdyktig til
omgivelsene og formes gjennom
kontinuerlige tilpasninger til det miljøet
den lever i. Men den store variasjonen
mellom individene i en røyebestand
påvirkes ikke bare av miljøforholdene,
men blir også bestemt av arvelige trekk
fra foreldrene. Et samspill mellom den
genetiske ballasten og det miljøet som
individene lever i, bestemmer hvem som
40
Vekst (lengde i cm)

og artsdannelse kan foregå gjennom
naturlig seleksjon. Forskning på
Darwinfinkene har i ettertid påvist at
dette sannsynligvis er en såkalt artsflokk, det vil si at alle artene stammer fra
én opprinnelig art som innvandra til
øygruppa og spredde seg ut på ulike
øyer. Over tid har det så utviklet seg
flere nærstående arter ved at fuglene i
stor grad forble på hver sin isolerte øy
og spesialiserte seg på de naturressursene som var til stede der. De
atskilte Galapagosøyene har en variert
natur med svært ulik vegetasjon og
leveforhold, og finkene ble dermed etter
hvert mer og mer forskjellige. Særlig er
utformingen og størrelsen på nebbet til
finkene forskjellig, noe som er knyttet til
at de spiser frø av ulik størrelse og form
på de ulike øyene. Men hva har dette
med fisk i Nord-Norge å gjøre?
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Normalrøya (lyse
symboler) tar i bruk
hele innsjøen som
leveområder på
sommeren, men alle
størrelsesgrupper
samles på grunt vann
under isen. Derimot så
oppholder dvergformen
(mørke symboler) seg i
dypomerådene hele
livet og gyter i februar,
fem måneder senere
enn normalrøya.
Tegning: Frøydis
Strand.
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er mest tilpasningsdyktig. De individene
som er best tilpasset, vil ha høyere
overlevelse og få flere avkom enn
dårligere tilpassede individer. Dette er
hva Darwin kalte naturlig seleksjon, og
over generasjoner kan dette lede til
evolusjon og forandringer i både
utseende og andre egenskaper.

De to røyeformene i
Fjellfroskvatnet
Innsjøene er som øyer i landskapet, der
fisken har liten mulighet for å vandre
mellom ulike vatn, akkurat slik som
finkene på Galapagosøyene i liten grad
beveger seg mellom øyene. Man finner
derfor ofte stor variasjon mellom røye
fra forskjellige innsjøer siden miljøforholdene gjerne vil variere fra innsjø
til innsjø. Men forskjellene kan i noen
tilfeller være enda større mellom fisk
som lever i samme vatn. Et godt
eksempel på dette er de to svært
forskjellige røyeformene som finnes i
Fjellfroskvatn i indre Troms. Her lever
en vanlig røyetype i strandsona og ute i
de frie vannmassene, og disse gyter
strandnært på grunt vatn til vanlig tid i
september. I dypområdene finner vi
derimot en nokså spesiell dvergtype av
røye som er småvokst og har spesialisert
seg på å leve året rundt i de mørkeste og
kaldeste delene av innsjøen. Denne
dvergformen gyter på dypt vatn i
februar, altså nærmere fem måneder
senere enn den vanlige røya. Kjønnsdrakten er blek og uanselig og er svært
forskjellig fra den normale røyetypen
som i parringsdrakt har svart rygg og
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Sympatrisk artsdannelse

Allopatrisk artsdannelse

overlapper dermed verken i habitat eller
næring. Men hvordan er det mulig at
røye som lever i samme vatn, kan bli så
forskjellig i utseende og levesett?
Tid

Hvordan har
forskjellene oppstått?
Allopatrisk artsdannelse skjer
gjennom tilpasninger til geografisk
adskilte miljø. Etter hvert blir
forskjellene så store at de ikke kan
formere seg med hverandre.
Sympatrisk artsdannelse skjer
gjennom spesialisering til forskjellige
leveområder innen den samme innsjøen. Hvis disse to gruppene av
spesialister, foretrekker å formere
seg kun med sin egen gruppe av
spesialister, vil de to formene bli
gradvis mer isolerte fra hverandre og
til slutt to helt adskilte arter.
Tegning: Anna Siwertsson.

sider, rød buk og kvite finnebremmer.
Dvergformen av røye veier aldri mer enn
15 g, mens den normale røyeformen kan
bli opptil flere kilo. De to røyeformene
har også en helt ulik diett. Den storvokste formen spiser mange ulike typer
byttedyr, og dietten omfatter både små
krepsdyrplankton ute i de frie vannmassene og store bunndyr som marflo,
snegl og insektlarver i strandsona.
Dvergformen lever derimot hovedsakelig av små bunndyr som fjærmygglarver og muslinger som den finner på
gjørmebunnen i dypet. De to formene

For å se hvordan slike forskjeller kan
oppstå, må vi helt tilbake til tiden da
vatna våre ble isfrie for 8–10.000 år sida,
den gang den store innlandsisen som
dekket det meste av Skandinavia, smelta
ned. Mye av den variasjon vi i dag ser,
er danna i løpet av tidsrommet etter
dette. Da innlandsisen forsvant, var den
kaldtvannstilpassa røya den første
fiskearten som vandra inn i de nydanna
innsjøene. Her var det masse ledige
leveområder og mange ulike byttedyr
som kunne utnyttes som matressurs.
Med dette som utgangspunkt kan en
tenke seg to ulike senarioer for hvordan
de to ulike typene av røye fra
Fjellfroskvatn har oppstått og er blitt
såpass forskjellige.
I det første senarioet tenker vi oss at det
var to helt ulike former av røye som
innvandra til vatnet, og at det fremdeles
er disse to vi finner der den dag i dag. Vi
vet at under siste istid overlevde røya i
isfrie områder (såkalte refugier) utenfor
Skandinavia som var helt eller delvis
adskilt fra hverandre. Da isen smelta,
innvandra noen langs kysten, andre
fulgte iskanten nordover gjennom
Sverige og Finland, mens en tredje
gruppe trolig kom østfra, fra isfrie
områder i Sibir i Russland. Ettersom de

hadde vært atskilt i mange titusen år,
hadde de trolig utviklet ulikheter i både
utseende og levevis, og kanskje var de
også blitt såpass forskjellige at de ikke
lenger var i stand til å gyte med
hverandre om de møttes i samme vatn.
Forskjellene vi observerer mellom ulike
røyetyper i dag, kan altså dermed ha
oppstått mens de var geografisk adskilte
under siste istid og deretter ha blitt
opprettholdt etter at de vandra inn i våre
områder. Over tid vil slike forskjeller
kunne forsterkes og gi opphav til nye
arter. En slik prosess der ulike grupper
av samme art er adskilt geografisk over
lengre tid og derved utvikler så store
forskjeller at de blir til forskjellige arter,
kalles artsdannelse i allopatri. Det er slik
man antar at de forskjellige finkeartene
på Galapagosøyene har oppstått, og
dette var også lenge ansett som den
eneste måten som nydannelse av arter
kan skje på.

disse områdene. Dermed kan ulike
undergrupper av bestanden spesialisere
seg på for eksempel helt forskjellige
typer av byttedyr. Over tid kan denne
spesialiseringa frambringe store
forskjeller mellom gruppene i form av
utseende og levesett. Om de i tillegg blir
så forskjellige at de ikke lenger krysser
seg med hverandre, så vil de på sikt
kunne utvikle seg til forskjellige arter.
En slik lokal oppsplitting som fører til
nye arter, kalles artsdannelse i sympatri.
Dette har lenge vært en kontroversiell
teori, men ny kunnskap støtter opp om
den, og de siste årene har den også fått
en sterk faglig aksept. Vi mener at det er
på denne siste måten de to røyeformene i
Fjellfroskvatn har blitt danna. Dette
underbygges blant annet av at det kun
er små arvemessige eller genetiske
forskjeller mellom de to formene, noe
som tyder på at oppsplittingen har
skjedd relativt nylig etter siste istid.

Tilsvarende systemer med ulike røyeformer finner vi også mange andre
steder på den nordlige halvkule, blant
annet i Russland, Canada, Skottland og
på Island. På Island finnes en innsjø,
Thingvallavatn, som har minst tre ulike
røyeformer, og også disse mener man er
dannet ved lokal oppsplitting i innsjøen.
Men totalt sett er nok begge senarioene,
både geografisk adskillelse og lokal
oppsplitting, viktige for dannelsen av
nye arter, enten hver for seg eller
sammen.

Hvor forskjellige er
de to røyeformene i
Fjellfroskvatn?
For å undersøke hvor forskjellige de to
røyeformene i Fjellfroskvatn egentlig er,
har avkom av disse vært studert under

Det andre senarioet for oppkomsten av
to røyetyper i et vatn, er at de observerte
forskjellene har oppstått innenfor den
samme innsjøen. I denne prosessen
tenker man seg at innsjøen etter siste
istid kun ble kolonisert av én røyetype,
men over tid splittet denne opp i to (eller
flere) ulike former. En forutsetning for at
dette skal kunne skje, er at den
innvandrende formen tar i bruk ulike
leveområder av innsjøen og utnytter
ulike matressurser knytta til hvert av
På jakt etter dvergrøye på Fjellfroskvatn (Troms). Dvergrøya gyter under
isen på 25 meters dyp i stummende
mørke.
Foto: Cesilie Lien.
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kontrollerte betingelser i laboratoriet.
Noe av det enkleste å undersøke er om
det finnes arvelige forskjeller i vekst.
Den lille dvergrøya skulle en tru var
forutbestemt til å forbli liten, men det
motsatte viste seg faktisk å være tilfelle!
Til tross for at mora bare veide knappe
10 gram, vokste avkom av dvergrøya
svært raskt under vekstforsøk i
laboratoriet og oppnådde ei vekt helt
opp i 2 kg! Dette er fullt på høyde med
veksten til den normale røyeformen, og
resultatene viser dermed at størrelse og
vekst ikke nødvendigvis kun er styrt av
genene. I Fjellfroskvatnet er det
åpenbart levesettet til dvergrøya som
setter begrensninger for veksten, og det
mørke, kalde og næringsfattige
leveområdet som den bebor i dypet av
innsjøen, gjør at den forblir småvokst
gjennom hele livet.

Beiteadferden til de to røyeformene fra
Fjellfroskvatn er også studert i
laboratoriet. Da fiskeyngelen var noen få
måneder gamle, ble de for første gang
tilbudt å spise levende byttedyr fra sitt
naturlige miljø. De to røyeformene viste
tydelige forskjeller i beiteatferd og
respons på ulike byttedyr. Avkom fra
den normale røyeformen beitet både
marflo, dyreplankton og overflateinsekt
mye raskere og mer effektivt enn avkom
av dvergrøya. Motsatt var dvergformen
den mest effektive til å spise små fjærmygglarver som måtte plukkes fra
bunnen. Resultatene stemmer helt
overens med den naturlige levemåten til
de to røyeformene, og forsøket viser
dermed at de også er genetisk tilpasset
det ulike levesettet som de har i innsjøen. Likeledes er det også klare
forskjeller i ytre kroppstrekk som
samsvarer med levesettet de to røye-

formene har i innsjøen. Disse
forskjellene finner man både hos
viltlevende fisk i Fjellfroskvatnet og hos
avkom som har vokst opp under
laboratorieforhold, noe som viser at
mange av forskjellene i utseende er
genetisk styrt og tilpasset de ulike
miljøene de to røyeformene lever i ute i
innsjøen. Siden de to formene også gyter
på ulikt sted til ulik tid, er de trolig på
god vei til å utvikle seg til forskjellige
arter.

Hvordan kan ei lokal
oppsplitting oppstå?
De tilpasningene vi i dag ser hos de to
røyeformene i Fjellfroskvatnet, er
resultatet av evolusjon som har foregått
etter siste istid. Men hvordan er det
mulig å ende opp med to former av røye
hvis det kun var én form som i sin tid
vandra inn? Ei grunnleggende
forutsetning er at individene i den
innvandrende fiskebestanden har stor
variasjon i ulike karaktertrekk som for
eksempel utformingen av munnapparatet og beiteatferd mot ulike
byttedyr. Når bestanden etter hvert øker
i antall, vil konkurranse og kamp for
tilværelsen gjøre at det kan lønne seg å
spesialisere seg på noen få typer av
byttedyr. En bunndyrspesialist må for
eksempel være god til å oppdage og
plukke byttedyr rett fra bunnen, mens
en planktonspesialist må være flink til å
Et typisk sikvatn i Finnmark,
Måkkejavri i Tanavassdraget.
Foto: Anna Siwertsson.
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oppdage og fange små byttedyr i åpent
vann. I tillegg må både kroppsform og
munnstørrelse være tilpasset det
aktuelle levesettet. Det er akkurat slike
viktige forskjeller som er påvist mellom
de to røyeformene fra Fjellfroskvatnet.
Slike adferdsmessige og morfologiske
tilpasninger vil som oftest bli videreført
til neste generasjon, siden de i stor grad
har vist seg å være genetisk bestemt.
Hvis så en type spesialister i større grad
begynner å parre seg innbyrdes enn med
andre typer av spesialister, eller sagt på
en annen måte, individer av ulike former
unngår å gyte med hverandre, vil det
gjerne bli fortgang i prosessen. Om
begge foreldrene for eksempel er
planktonspesialister, vil avkommet være
særlig godt tilpasset planktonbeiting og
dermed klare seg godt i konkurransen
om disse matressursene. Avkom fra en
krysning mellom en bunndyr- og en
planktonspesialist vil derimot kanskje
ikke være spesielt god til å beite på
verken det ene eller det andre, og kan
dermed falle mellom to stoler i kampen
for tilværelsen. I slike tilfeller vil altså
krysninger mellom individer fra ulike
former kunne være en ulempe, og dette
kan føre til at det bygges opp en slags
barriere mot at de parrer seg med
hverandre. Hvis så skjer, vil de to
formene gradvis bli mer isolerte fra
hverandre og dermed også mer og mer

forskjellig. Dette er et avgjørende skritt
mot dannelsen av nye arter, og i
Fjellfroskvatnet synes de to røyeformene
å være kommet langt på vei i en slik
prosess.

med sine hundrevis av innsjøer med
ulike bestander av sik, så synes slike
eksempler nærmest å stå i kø. Der finnes

Siken i Finnmark –
lokal oppsplitting
satt i system?
De to røyeformene i Fjellfroskvatn ser
altså ut til å være et prakteksempel på
det vi kaller lokal oppsplitting og
dermed også en start på det som etter
hvert vil kunne bli en sympatrisk
artsdannelse. Men hvis lokal oppsplitting er en viktig prosess i dannelsen
av nye arter, så bør det jo også finnes
andre eksempel på at dette kan skje.
Forflytter vi oss til Finnmarksvidda
Typisk gjellebue hos bunnsik
(nederst), med få og korte gjellegitterstaver (pekende mot venstre) og
planktonsik (øverst) med mange og
lange gjellegitterstaver.
Foto: Gunvor Granås.

Veksten til dvergformen av røye i
Fjellfroksvatn er ikke genetisk
bestemt. Dvergrøyemora (nederst)
som er fanga i innsjøen kan gi opphav
til en storvokst sønn (øverst) under
eksperimentelle forhold.
Foto: Rune Knudsen.
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også siken i to forskjellige former som
skiller seg fra hverandre i typiske
karaktertrekk og levesett, akkurat slik
som de to formene av røye fra Fjellfroskvatnet. De to sikformene er genetisk
forskjellige, men forskjellene er små, noe
som antyder at oppsplittingen er av
relativt ny art. Økologisk sett er de
derimot svært ulike, og forskjellen i
levesett er minst like stor som den man
ellers kan finne mellom arter som ørret
og røye. Vi kaller de to sikformene for
bunnsik og planktonsik etter deres ulike
levemåter i innsjøene. Bunnsiken spiser
mest bunndyr i strandsona, mens
planktonsiken spiser små krepsdyrplankton ute i de frie vannmassene.
Planktonsiken er vanligvis småvokste,
slanke fisker som er godt tilpasset

planktonbeiting ute i de frie vannmassene. For å kunne beite effektivt på
millimetersmå dyreplankton, har
gjellene til planktonsiken mange
(ca. 30–40), lange og tettsittende gjellegitterstaver. Funksjonen til gjellegitterstavene er trolig å holde tilbake de små
byttedyrene inne i munnen, slik at de
kan svelges. I de strandnære områdene
finnes det større og mer energirike
byttedyr i form av bunnlevende krepsdyr, insektlarver, snegl og muslinger.
Bunnsiken har utviklet en kraftigere og
mer butt munn for effektivt å klare å
fange og spise disse bunndyrene.
Bunnsiken har også færre (ca. 20–30),
korte og kraftige gjellegitterstaver.
I tillegg vokser bunnsiken raskere og
kan bli mye større enn planktonsiken.

Det er derfor hovedsakelig bunnsiken
som utnyttes som matressurs lokalt i
Finnmark.
Bunnsik og planktonsik lever sammen i
mange innsjøer, mens små, grunne vatn
gjerne bare har bunnsik. For begge
sikformene er både antall gjellegitterstaver, utseende og levesett påfallende
likt fra vatn til vatn. En bunnsik fanget i
Stuorajavri i Kautokeino er altså svært
lik en bunnsik fanget i Vaggatem i
Pasvik, på samme måte som også
planktonsik fra ulike innsjøer har klare
fellestrekk i både utseende og levesett.
Man skulle dermed forvente at bunnsik
fra ulike innsjøer er i nær slekt med
hverandre, og at tilsvarende også er
tilfelle for planktonsik. Mellom bunnsik
og planktonsik skulle man derimot anta
at slektskapet er adskillig mindre. Men
slik er det faktisk ikke! Genetiske
analyser har tvert imot vist at bunnsik
og planktonsik i hver enkelt innsjø er i
nærmere slekt med hverandre enn med
sik fra andre vatn, uansett hvordan de
ser ut eller hva de spiser. Dette tyder
nettopp på at oppsplittingen i to former
må ha skjedd lokalt innafor hver innsjø,
og de to sikformene ser derfor ut til å ha
oppstått på samme måte gjentatte
ganger i de ulike innsjøsystemene. Når
en slik liknende oppsplitting skjer gang
på gang i mange ulike vatn, snakker vi
Bunnsiken (øverst) er mer storvokst
enn planktonsiken (nederst).
I Langfjordvatnet (Pasvik) finnes det i
tillegg en tredje type sik («djupsik»)
som lever kun i de dypeste delen av
innsjøen og kalles lokalt for «sild».
Foto: Rune Knudsen.
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gjerne om en parallell evolusjon. Dette
innebærer at slike oppsplittinger skjer
helt uavhengige av hverandre i de
enkelte innsjøene, men at de naturgitte
forholdene er slik at man får et mønster
som gjentar seg fra innsjø til innsjø. Det
typiske for innsjøene som har både
bunnsik og planktonsikk, er at de er
relativt store og dype, og dermed har
velutviklede næringshabitater for fisk
både i strandsona og ute i de frie
vannmassene. Grunnlaget er dermed til
stede for ei typisk spesialisering som
bunndyr- eller planktonspiser, og siken
er åpenbart en art som lett splitter opp i
ulike former når omgivelsene ligger til
rette for det. Forekomsten av de to
sikformene i Finnmark viser dermed at
lokal oppsplitting kan være både en
vanlig og viktig evolusjonsprosess som
etter hvert også kan resultere i
dannelsen av nye arter.

tid nok etter siste istid til at påbegynte
oppsplittinger har kunnet resultere i
fullførte artsdannelser. Men studiene
våre viser at i mange vatn er fiskebestandene på god vei til å utvikle
spesialiserte former, og en tidlig
artsdannelse er nok ofte godt i gang.
Ekstra spennende er det å prøve å nøste
opp i hvilke faktorer som er viktige i
denne tidlige artsdannelsesprosessen.
I Nord-Norge er vi midt i smørøyet for å
studere slike aspekter med all den
variasjonen og pågående evolusjonen
som vi kan observere hos ferskvannsfiskene våre. De to røyeformene i
Fjellfroskvatn er åpenbart langt på vei
mot å bli to ulike arter. Kanskje er
dvergrøya det nærmeste vi har kommet
nydannelse av en fiskeart i våre nærområder, ettersom den er tilpassa et helt
annet levesett og er så tydelig adskilt i
tid og sted for gyting i forhold til den

vanlige storvokste røya i innsjøen. Og
kanskje finnes det tilsvarende
røyeformer i andre vatn her nord. Mye
spennende forskning gjenstår, både i felt
og på laboratoriet. Sikformene i
Finnmark ser ut til å være på et litt
tidligere stadium i oppsplittingsprosessen enn røya i Fjellfroskvatn, og
det interessante mønstret som gjentar
seg fra innsjø til innsjø åpner mange
muligheter for å studere den pågående
evolusjonen i praksis. Ferskvannsfiskene våre kan dermed bidra til å kaste
nytt lys over noen av artsdannelsens
spennende mysterier. I 2009 er det et
stort Darwin-jubileum, 200 år etter hans
fødsel og 150 år etter at boka «Om
artenes opprinnelse… » kom ut. I den
forbindelse kan det kanskje være på sin
plass å titulere røye og sik for «Darwins
fisker» – nordområdenes svar på

Darwins fisker?
Mønsteret med to ulike sikformer er et
utbredt fenomen i innsjøene i Finnmark.
Tilsvarende ser vi også at røya er i
stand til å splitte opp i ulike former
innenfor samme vatn. Hvorfor har vi da
ikke flere distinkte sik- eller røyearter på
våre breddegrader? Tidsaspektet er
svært viktig i denne sammenhengen.
Antagelig har det simpelthen ikke vært
Siken i Stuorajavri (Finnmark) gyter
sent på høsten. Her skylles rogna
etter befruktning og er klar for
transport til Universitets forsøksstasjonen i Kårvika.
Foto: Rune Knudsen.
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Invasjon av lagesild i
Pasvikvassdraget
Per-Arne Amundsen, Karl Øystein Gjelland, Anna Siwertsson,
Cesilie Lien, Laina Dalsbø og Hallvard Jensen
Spredning av fremmede arter er en alvorlig trussel mot naturmiljøet og det biologiske
mangfoldet mange steder i verden, men kunnskapen om effektene som kan oppstå, er
dessverre svært mangelfull. Et langtidsstudium av invasjonen av lagesild til Pasvikvassdraget
i Øst-Finnmark viser hvordan en fremmed art kan påvirke det opprinnelige økosystemet.
Effektene er mange, og det mangler ikke på dramatikk under vannflata!
agesilda er en ny art for Nord-Norge.
Denne oftest småvokste ferskvannsfisken er i Norge best kjent fra Mjøsa og
nedre del av Lågen. Den naturlige

L

utbredelsen begrenser seg i våre nærområder til Østlandet og områdene
rundt Østersjøen i Sverige og Finland.
I Finland ble lagesilda rundt 1960

forflyttet nordover og utsatt i den store
Enaresjøen. Herfra sto vannveien åpen
for innvandring til innsjøer i Pasvikvassdraget, som er utløpselva fra
Enaresjøen. Fra Enaresjøen renner
vassdraget gjennom finsk og russisk
område før det over en strekning på 12
mil er grenseelv mellom Norge og
Russland og munner ut i havet nær
Kirkenes. Pasvikvassdraget tilhører
dermed tre land, og naturlig nok har vi
hatt et nært samarbeid med russiske og
finske forskere når vi i nærmere 20 år
har fulgt opp effektene av lagesildas
invasjon i vassdraget.

Grensestolpe i Pasvikvassdraget med
Nikelpipene i bakgrunnen.
Foto: Per-Arne Amundsen.
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Det opprinnelige
fiskesamfunnet i
Pasvik
Pasvikvassdraget har Nord-Norges
rikeste fiskefauna med totalt 15 arter.
I innsjøene er sju-åtte arter særlig
viktige. Sik er den mest tallrike fiskearten, og begge de vanlige formene,
bunnsik og planktonsik, er til stede.
Bunnsiken lever hovedsakelig i strandsona og beiter på bunndyr, mens den
mer småvokste planktonsiken typisk
beiter på krepsdyrplankton ute i de frie
vannmassene. Abboren er også tallrik,
særlig i strandsona der den primært
beiter på bunndyr, men de største spiser
også fisk. Gjedde og lake er de andre
typiske fiskespiserne i bunnære

områder. Lake lever dels inne i strandsona, men liker seg best i kaldt vann og
oppholder seg oftest noe dypere
sommerstid. Den jakter godt i mørket på
dypt vann eller i strandsona om natta.
Gjedda er en særlig glupsk rovfisk som
med sitt krokodillegap og torpedoformede kropp gjerne ligger på lur i
sivet og går til bakholdsangrep på sik
og annen fisk som svømmer forbi.
I strandsona piler det også rundt stimer
med nipigga stingsild, vår minste
ferskvannsfisk, som sjelden blir større
enn 4–5 cm. Den er viktig næring for
ungfisk av abbor, gjedde og lake. Disse
rovfiskene gjennomgår oftest flere
endringer i levesett gjennom livet sitt,
der de spiser større og større byttedyr
etter hvert som de selv blir større og til
slutt ender opp som storvokste fiskespisere.

småfisken trygg. Ørretbestanden i
Pasvik er for øvrig fåtallig etter at omfattende vassdragsreguleringer har
ødelagt de fleste gyteområdene, men
årlige utsettinger bidrar til å opprettholde bestanden.

Lagesilda kommer
I Enaresjøen tok det flere år før lagesilda
gjorde seg bemerket, men gjennom 1970og 1980-tallet vokste bestanden kraftig,
og fra 1983 ble det igangsatt et storstilt
fiske med bruk av trål og nøter. I 1989
var fangsten av lagesild på sitt største
med et uttak på over 300 tonn. Samme
år ble lagesilda for første gang observert
i øvre del av Pasvikvassdraget. Da vi

Siden abbor, gjedde og lake særlig
oppholder seg i bunnære områder, er
dette et utrygt oppholdssted for småvokst fisk som planktonsik. Ute i de frie
vannmassene er det derimot færre
rovfisk, og sjansene for å bli spist er
mindre. Men Pasvik har også en
storørretbestand der fisk på flere kilo
ikke er uvanlig. Pasvikørreten er en
effektiv fiskespiser som særlig jakter ute
i vannmassene, så heller ikke der er
T. h.: Lagesildfangst i flytegarn.
Foto: Rune Knudsen.
T. v.: Viktige fiskearter i Pasvikvassdraget. Øverst gjedde, deretter
lake, abbor, harr, bunnsik,
planktonsik, lagesild og ørret.
Foto: Per-Arne Amundsen.
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startet våre undersøkelser i 1991, ble
lagesilda fremdeles kun funnet i øvre
Pasvik. I de påfølgende årene skjedde

det en rask spredning til resten av
vassdraget. Allerede i 1993 ble lagesild
fanget i nedre del, og fra 1995 var den til
stede nedover hele
vassdraget.
I Vaggatem i øvre del
av Pasvikvassdraget
skjedde det ei rask
økning i tettheten av
lagesild, og allerede i
1992 dominerte den
ute i de frie vannmassene. Økningen
forsatte utover 1990Lagesildinvasjon.
Foto: Per-Arne
Amundsen.
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tallet frem mot en topp i 1998, men
deretter var det en kraftig nedgang i
bestanden. De seinere årene har
bestandstettheten økt igjen, og lagesilda
er fremdeles den dominerende fiskearten
ute i åpent vann. Lagesilda er kjent for å
gjennomgå store tetthetssvingninger.
Muligens er dette i ferd med å skje også
i Pasvik, og dermed kan vi stå foran en
ustabil og uforutsigbar situasjon i årene
fremover. Også i nedre del av vassdraget har tettheten av lagesild økt, men
endringene har her skjedd saktere, og
økningen har vært mer moderat.

Lagesilda – planktonspesialist og
konkurrent med sik
Lagesilda er det vi kan kalle en
planktonspesialist. Den lever så godt
som hele livet sitt ute i de frie vannmassene og spiser nærmest bare
krepsdyrplankton. Den er en nær
slektning av sik, men er en mer effektiv
planktonbeiter. Lagesilda fungerer
nesten som en «støvsuger» i dette
matfatet, og blir bestandstettheten stor
nok, kan den beite ned store deler av
matgrunnlaget for sik og annen fisk, og
dels også for seg selv. Dette har
åpenbart skjedd i Pasvik, der de største
planktonkrepsene fort forsvant på grunn
av lagesildas beiting. Samtidig ble også
tettheten av dyreplankton kraftig
redusert. Det ble dermed bare få og
Typisk habitatfordeling av de
viktigste fiskeartene i innsjøer i
Pasvikvassdraget.
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lagesildas innvandring i øvre del av
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ytterst små «matpakker» igjen, og selv
for lagesilda har dette ført til et dårligere
næringsgrunnlag og vekst.
Konsekvensene har vært enda mer
alvorlige for siken. Før lagesildas inntog
beitet planktonsiken hovedsakelig på
krepsdyrplankton, men etter at lagesilda
kom, ble disse sikene nødt til å se seg
om etter annen mat. I øvre del av vassdraget forflyttet de seg raskt fra de frie
vannmassene og inn mot bunnære
områder for å spise bunndyr. Planktonsiken ble altså rett og slett fortrengt av
lagesilda, som er en overlegen
konkurrent når det gjelder å livnære seg
på krepsdyrplankton. De første par
årene endret ikke tettheten av planktonsik seg vesentlig, men deretter skjedde
det en dramatisk nedgang der
bestandstettheten over noen få år ble
redusert med hele 95 %. Lagesildas
invasjon har dermed hatt dramatiske

Det er to viktige årsaker til den
drastiske reduksjonen av planktonsikbestanden. For det første havnet
planktonsiken mellom «barken og
veden» i hard konkurranse med lagesilda ute i de frie vannmassene, og i
neste omgang med bunnsik og annen
fisk i bunnære områder. Resultatet var
dårlige næringsforhold og dermed også
dårligere muligheter for vekst, overlevelse og formering. Men enda viktigere
var det nok at konkurransen fra lagesilda fortrengte planktonsiken til
områder med stor tetthet av glupske
rovfisk som gjedde, abbor og lake.
Småvokst fisk er lett bytte for gjedder
på flere kilo, og mange planktonsik har

nok endt sitt liv som fiskemat. Det
skorter altså ikke på dramatikk under
vannflata i Pasvikvassdraget; her
utkjempes det heftige slag om
matressursene, og den enes brød er
oftest en annens død. Akkurat så
spennende som naturen og økologien
kan være!
Vår jobb som forskere og økologer er å
dokumentere dette dramaet, men også å
forsøke å forklare og forstå hva som
skjer. En viktig del av denne forståelsen
er knyttet til det faktum at fisk og andre
organismer må ha næring og energi for
å leve, vokse og formere seg. Med økt
konkurranse blir det gjerne mindre mat
til hvert enkelt individ. Hos fisk gir dette
seg utslag i dårligere vekst, og som vi
har sett, kan det fort straffe seg å være
småvokst siden man lett blir spist av
andre. Konkurransen om mat og andre
ressurser foregår dels innenfor en art.
I lagesildbestanden økte for eksempel
konkurransen etter hvert som tettheten

Gjedde med sik i magen.
Foto: Per-Arne Amundsen.
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Miljøproblemer i
grenseland
Med sin nordøstlige beliggenhet er
Pasvikdalen en særegen del av norsk
natur. I denne naturen er Pasvikelva selve
livsnerven som gir opphav til mange
karakteristiske biotoper, både i og rundt
vassdraget. Det biologiske mangfoldet i
området er stort, og vassdraget har blant
annet Nord-Norges rikeste fiskefauna.

magasiner. Pasvikvassdraget fremstår
derfor i dag som et innsjøsystem der
innsjølevende arter som sik, lagesild,
abbor og gjedde har tatt over for mer
strømlevende arter som ørret og harr.
Mest påfallende og truende er nok likevel
den mørke røyken fra pipene på Nikelsmelteverket, som ligger rett over grensa
på russisk side. I mange tiår har dette
vært en alvorlig forurensingskilde i
området med store utslipp av blant annet
tungmetaller.

Men Pasvikvassdraget og naturen rundt
er dessverre ikke bare idyll. Skjult under
vannoverflata har lagesildas inntog ført til
store økologiske endringer. Adskillig mer
synbart er store fysiske endringer som
følge av til sammen sju store kraftstasjoner og demninger som er bygget på
strekningen mellom Enaresjøen og utløpet
i havet. Dette har fjernet de fleste fosser
og stryk og gitt opphav til store innsjø-

For å kartlegge omfanget og skadevirkningene av disse utslippene, både til
lands og vanns og i lufta, ble et felles
norsk-finsk-russisk miljøprosjekt
gjennomført i perioden 2003–2006. På
vannsiden er naturlig nok deler av
Pasvikvassdraget mest påvirket siden det
ligger så nært inn til forurensingskilden.
Skadeomfanget er særlig stort i nærområdene til smelteverket i Nikel. Rett

Sik med nyrestein fanget i innsjøen
Kuetsjärvi like nedenfor Nikel.
Foto: Nikolay Kashulin.

nedenfor Nikel ligger den russiske innsjøen Kuetsjärvi som drenerer inn i
Pasvikvassdraget ved Svanvatn.
I Kuetsjärvi har vi funnet høye nivåer av
tungmetaller som nikkel, kobber og
kadmium i flere fiskearter. Her har også
våre russiske kollegaer påvist flere
sykdomstrekk hos fisk, blant annet
nyrestein og misdannelser i indre organer.
Dette har trolig sammenheng med
forurensingen. Flere fiskearter ser også ut
til å ha en kortere levealder i Kuetsjärvi
enn i andre innsjøer i Pasvikvassdraget.
Nivået av tungmetaller i fisk avtar raskt
når man beveger seg vekk fra Nikel, og i
det meste av vassdraget synes heldigvis
påvirkningen å være moderat eller
ubetydelig. Men forurensingsutslippene
fortsetter, og det er viktig å følge opp
utviklinga gjennom ei fortsatt miljøovervåking. Forhåpentligvis vil også den
lenge planlagte rensingen av utslippene
fra nikkelsmelteverkene snart bli
igangsatt.

Nikkelsmelteverket med Kuetsjärvi og
Pasvikvassdraget i bakgrunnen.
Foto: Per-Arne Amundsen.
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Forskjellig utvikling i
øvre og nedre del
Kompleksiteten som har oppstått etter
lagesildas ankomst, kommer også til
uttrykk i en ulik utvikling i øvre og
nedre del av Pasvikvassdraget. I øvre
del oppnådde lagesilda raskt store
tettheter, og invasjonen førte i løpet av
få år til at planktonsiken nesten ble
borte. I nedre del har økningen i lagesildbestanden gått adskillig langsommere, og det tok hele 14 år før lagesilda
var like tallrik som planktonsiken.
Tettheten av planktonsik har her også
gått adskillig mindre tilbake enn i øvre
del, og den beiter fortsatt en god del på
krepsdyrplankton i nedre del.

relativt grunne, og når planktonsiken
ble utkonkurrert av lagesilda ute i
vannmassene, hadde den ikke noe annet
valg enn å søke inn mot bunnære
områder der mange farer ventet. I nedre
del av vassdraget er de undersøkte
innsjøene dypere og mer skålformede,
og her ser det ut til at planktonsiken
bedre har kunnet stå i mot næringskonkurransen fra lagesild ved å trekke
ned på noe dypere vann. Næringsforholdene er dårligere i dypere vannlag,
men samtidig er også levekostnadene
mindre fordi temperaturen er lavere og
dermed gir ei lavere forbrenning for
kaldblodige dyr som fisk. Faren for å bli
Tetthetsutviklingen av lagesild og
planktonsik i øvre del av
Pasvikvassdraget.

spist av fiskeetere som ørret, lom og
fiskeender er også mye mindre i dypet
på grunn av lite lys. Beiteeffektiviteten
til ørret er svært lysavhengig, og
risikoen for å bli ørretmat er derfor
størst nær overflata. Ved å trekke ned i
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ble større og matgrunnlaget beitet ned,
og dette ga seg utslag i dårligere vekst.
Men ofte er effekten av konkurranse
mellom arter mest tydelig, slik som vi
blant annet har sett gjennom de store
endringene i planktonsikbestanden etter
at lagesilda vandret inn. Her spiller altså
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Årsaken til denne ulike utviklinga
henger dels sammen med noen viktige
forskjeller mellom de innsjøene vi har
undersøkt. I øvre del er innsjøene
Stor aktivitet i feltlaboratoriet.
Foto: Per-Arne Amundsen.
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de dypere og mørkere vannmasser
unngår altså planktonsiken både å bli
spist og å bli utkonkurrert i matfatet av
lagesilda. Lagesilda beiter derimot
fortsatt nær overflata, og blir dermed i
mye større grad offer for fiskespiserne.
Dette gjenspeiler seg også i dietten til
storørret som i hovedsak består av
lagesild. Siden tettheten av ørret er
høyere i nedre enn i øvre del av vassdraget, kan dette ha medvirket til at
lagesildbestanden her har utviklet seg
saktere.

Ingenting er så galt
at det ikke er godt
for noe…
Lagesilda i Pasvik er småvokst, og
tilveksten har blitt ytterligere redusert
etter at bestandstettheten har økt. Få
lagesild blir derfor større enn 12–13 cm,

og de fleste er kun 10–12 cm lange og
lite attraktive som matfisk for
mennesker. En viktig årsak til dette er at
så godt som all lagesild i Pasvik blir
kjønnsmodne allerede i ettårsalderen.
Gytefisk bruker mye energi til å
produsere rogn og melke, og det blir
dermed lite igjen til vekst. Lagesilda
satser dermed sterkt på tidlig vekst og
reproduksjon, noe som er en typisk
strategi for en art som invaderer et nytt
område. Så langt har dette vært
vellykket for lagesilda i Pasvikvassdraget. Den har etablert seg som en
tallrik art som åpenbart er kommet for å
bli, selv om utviklinga, som vi har sett,
har tatt lengre tid i nedre del.
Konsekvensene har vært ei negativ
innvirkning både på krepsdyrplanktonet
og planktonsiken, og invasjonen har
dermed ført til uheldige endringer for
økosystemet og det biologiske
mangfoldet i vassdraget.
Men én positiv effekt
kan invasjonen synes
å ha, i hvert fall fra et
menneskelig synspunkt: fisket etter
storørreten i Pasvik
har hatt et oppsving
de siste 10–15 årene,
og dette synes å henge
sammen med lagesildas ankomst. Fra
andre vassdrag er

Ørret og lagesild –
rovfisk og bytte.
Foto: Per-Arne
Amundsen.
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lagesilda kjent som en attraktiv byttefisk og god næringskilde, som gir rask
vekst hos storørret. I Pasvik er den
småvokste lagesilda et lettfanget bytte,
og undersøkelsene våre viser at
lagesilda nå fullstendig dominerer
dietten til storørreten. Det hører likevel
med til historien at man fra og med 1990
økte minstemålet på utsatt ørret fra 20
til 25 cm. Disse fiskene er store nok til at
de umiddelbart kan begynne å spise
lagesild, og resultatet er en rask tilvekst.
I løpet av den første sommeren etter at
ørreten settes ut, blir vekta mer enn
fordoblet, og sommeren etter passerer
gjennomsnittsvekta kiloen, mens de
mest hurtigvoksende nærmer seg to kilo.
Beregningene våre viser at en kilosørret
kan spise rundt 250 pekefingerstore
lagesild i løpet av sommeren, og totalt
blir trolig mellom 1,5 og 2 millioner
lagesild ørretmat hvert år. Ørreten
påvirker dermed lagesildas dødelighet,
men det er nok generelt for tynt med
ørret i vassdraget til at den vil kunne ha
noen nevneverdig innvirkning på
totalbestanden. I områdene med de
største tetthetene av ørret kan det likevel
se ut som at den har hatt en regulerende
effekt og bremset økningen i lagesildbestanden, og på sikt kan muligens økte
utsettinger av ørret bidra til å holde
lagesilda i sjakk. Men dette må utprøves
i mindre målestokk før et slikt tiltak
eventuelt iverksettes, og i 2009 håper vi
å gjennomføre et slikt felteksperiment.

Fremmede arter og
naturvern
Innføring av fremmede arter er sterkt
uønsket fra et naturvernsynspunkt da
det kan medføre uheldige og utilsiktede
effekter. Lagesilda i Pasvik er et godt
eksempel på dette. Invasjonen har
resultert i åpenbare endringer av det
naturlige biologiske mangfoldet og
økologien i vassdraget. I øvre del har
lagesilda nærmest blitt enerådende ute i
de frie vannmassene, mens tettheten av
både krepsdyrplankton og planktonsik
har gått sterkt tilbake. I nedre del har
endringene vært mindre omfattende, og
det kan synes som om at lagesilda ikke
har fått fullt så godt overtak i kampen
om dyreplanktonressursene. Hvorvidt
utviklingen på sikt vil bli den samme
som i øvre del eller om planktonsiken i
større grad vil kunne sameksistere med
lagesilda, gjenstår ennå å se. Situasjonen
virker i det hele tatt nokså ustabil,
særlig siden det ser ut til at lagesildbestanden kan komme til å gjennomgå
store tetthetssvingninger.

seg under disse forholdene, så lagesilda i
Pasvik har nok kommet for å bli. Dette
er kanskje det største problemet knyttet
til innføring av nye arter: Har skaden
først skjedd, er det nærmest umulig å bli
kvitt nykommeren. De forvaltningsmessige konsekvensene er derfor store,
og det beste man kan gjøre er oftest å
prøve å begrense omfanget av eventuelle
skadevirkninger. I tillegg bør man når
en invasjon eller introduksjon først har

skjedd, forsøke å trekke mest mulig
kunnskap ut av slike storskala
natureksperiment som dette
representerer. Dette har vi prøvd å gjøre
i Pasvik, og vi håper at vårt dypdykk i
vassdragets mysterier har bidratt til å
øke kunnskapen om hvordan fremmede
arter kan påvirke et økosystem. ●

Et forhold som bidrar til den usikre
situasjonen, er at lagesilda i Pasvik
representerer den nordligste forekomsten av denne arten i hele verden.
Den kan derfor ha problemer med å
takle miljøforholdene som finnes her, og
dette kan være en medvirkende årsak til
at den vokser dårlig og dør i relativt ung
alder. Det er likevel ikke tvil om at
lagesilda er i stand til å leve og formere
Pasvikørret på høstløv.
Foto: Thomas Bøhn.
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«To sea or not to sea? –
that is the question»
Audun H. Rikardsen
Blant våre nordlige sjøvandrende laksefiskarter vandrer ikke alle individene
i en bestand til sjøen. Hvem som vandrer og når, og hvor mange som blir igjen i ferskvann,
varierer med breddegrad og mellom vassdrag, noe som gjelder spesielt for sjørøye og sjøørret,
men også for laks. Hva er det som bestemmer om, og når, en laksefisk tar risikoen med å
vandre til sjøen eller å forbli i det mer trygge ferskvannsmiljøet?
nadrom fisk defineres som fisk som
fødes i ferskvann, men som etter
hvert vandrer til havet på næringsvandring, for så å returnere til ferskvann
for å gyte. Imidlertid fins det ofte også
stasjonære individer i anadrome
bestander, og i Norge må dette mer
regnes som en regel enn et unntak for
våre tre anadrome laksefisker. Stasjonær
fisk kjønnsmodner i ferskvann uten å ha
vært i sjøen, og mange av disse forblir i
ferskvann hele livet. Dette gjelder
spesielt for sjørøye og sjøørret, men også
for laks hvor enkelte hanner kjønnsmodner i ferskvann. Hvor mange
individer i en anadrom bestand som
vandrer til sjøen, varierer mye, ofte fra
bare noen få individer til nesten hele
bestanden. For sjøørret, og særlig
sjørøye, ser dette ut til å variere med
breddegrad, hvor andelen sjøvandrende
fisk generelt øker jo lenger nord man
kommer. For eksempel finner man få
eller ingen sjørøyer sør for NordTrøndelag, men i Finnmark og på

A
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Svalbard vandrer ofte mesteparten av
røyene til sjøen dersom de har
muligheten.

Kollektivt selvmord
eller kalkulert
høyrisikosport?
Ulempen med å vandre til havet er en
betydelig økt risiko for å bli spist av
andre dyr enn hva som er tilfellet om en

fisk forble i det tryggere ferskvannsmiljøet. Dødeligheten er klart størst når
fisken vandrer til havet for første gang,
og merkeforsøk har vist at bare
10–50 % av førstegangsvandrende
sjørøye og sjøørret returnerer etter en
sommer i sjøen, mens for laks returnerer
bare noen få prosent (ofte under en
prosent) til fødevassdraget etter 1–4 år i
sjøen. Med andre ord kan dette tilsynelatende virke som et «kollektivt selvmord» sett i forhold til alternativet
fisken har med heller å bli værende i det
mer trygge hjemmevassdraget.
Vi finner nesten alle anadrome fiskarter
på tempererte eller arktiske breddegrader, og da særlig på den nordlige
halvkule. Så hvorfor er disse nordlige
artene tilsynelatende større «selvmordsDet essensielle spørsmålet en ung
laksefisk må ta stilling til!
Illustrasjon: Lars Blomberg/Audun H.
Rikardsen.

question». Dette beskriver det store
livsvalget som den individuelle fisken i
en anadrom bestand står ovenfor,
nemlig å velge mellom å ta den store
risikoen med vandre til sjøen med
mulighet for høy gevinst, eller å forbli i
det tryggere hjemmevassdraget, men
uten de store ambisjonene.

«To sea or not to
sea?»

til

Vekstmønster i ungfiskstadiet til fisk
som vandrer til
sjøen eller som
forblir og kjønnsmodner i ferskvann.
Terskelverdien
angir en antatt
størrelse ved alder
hvor fisken opplever
matmangel i
ferskvann og
vandrer til sjøen.

Va
nd
sjø ring
(4
år)

Men hvorfor vandrer noen individer i en
bestand til sjøen og andre ikke?
Shakespeare sitt berømte sitat i Hamlet;
«To be or not to be? – that is the
question», tar opp det eksistensielle
spørsmålet om å være eller ikke være.
Lett omskrevet kan man fra fiskens sin
side stille seg
spørsmålet; «To sea or
not to sea? – that is the
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sjø ring
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For å svare på dette spørsmålet ble det
gjennomført et merkeforsøk i to ulike
sjørøyevassdrag; et med en tilsynelatende dominans av stasjonære
individer og relativt småvokst anadrom
fisk (Rungadalsvannet i Nordreisa) og et
med en klar dominans av anadrome og
mer storvokste individer (Storvannet i
Hammerfest). I begge vassdragene ble
ungfisk (parr) fanget levende i teiner,
individmerket og så gjenfanget og veid
og målt opp mot fire ganger per år i
inntil to og et halvt år før de vandret til
sjøen for første gang (smolt) eller forble i
ferskvann. Ved hjelp av fiskefeller som
fanget all utvandrende fisk i utløps-
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lv
Terske
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Det er et faktum at nesten all anadrom
fisk som returnerer fra havet, generelt er
betydelig større enn sine jevnaldrende
ferskvannsstasjonære individer. En stor
gytefisk produserer betydelig mer rogn
eller melke, samtidig som den vanligvis
er overlegen under konkurransen på
gyteplassen i forhold til mindre
artsfrender. Dette betyr at en stor fisk i
god form med høy sannsynlighet vil
bidra til flere avkom til kommende
generasjoner enn en tilsvarende liten
fisk. Dette er den ultimate gevinsten en
fisk har muligheten til å oppnå ved å ta
risikoen med å foreta en sjøvandring. En
sjørøye som overlever sjøvandringen,
oppnår derfor å føre flere av sine gener
videre til kommende generasjoner enn
om den forble stasjonær i samme
hjemmevassdrag. For at anadrom adferd
skal kunne utvikles og opprettholdes

over tid i en bestand som helhet, må
imidlertid gevinsten i form av økt vekst
i sjøen, minus ulempen med høy dødelighet og energikostnad med vandringen,
totalt sett overstige fordelen med at hele
bestanden ble værende i ferskvann over
tid. Dette forklarer hvorfor slik adferd
har oppstått på nordlige breddegrader,
men gir ikke svar på hvorfor noen
individer likevel velger å forbli i ferskvann, mens slektningene deres drar til
sjøen for å spise seg stor og feit.

Fiskevekt

kandidater» enn tilsvarende fisk på
varmere breddegrader? Nøkkelen til å
forstå dette ligger i muligheten hver
enkelt fisk har for å oppnå høy gevinst i
form av økt næringstilgang og vekst i
havet i forhold til hva den vil kunne
oppnå i ferskvann på den samme
breddegraden. På vår nordlige halvkule
er produksjonen av næringsdyr til fisk
normalt mye høyere i sjøen enn hva den
er i vassdrag, mens situasjonen på mer
sørlige breddegrader ofte er motsatt.
Dette gjør at fordelen med å vandre til
sjøen i form av økt mattilgang ofte øker
jo lenger nord man kommer, noe som for
eksempel kan forklare hvorfor man i
Norge kun finner sjørøye i nordlige deler
av landet og ikke lenger sør, selv om
mange bestander også her har mulighet
til å vandre til sjøen.
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elvene, kunne man sammenligne
utvandrende merket sjørøyesmolt med
de merkede stasjonære fiskene som var
igjen i vannet, og dermed studere
forskjellene i vekstmønster bakover i tid
hos de to gruppene.
Resultatene fra begge innsjøene viste
samme mønster; fisk med raskest vekst

Hva spiser fisken i
sjøen?
Det er vist at anadrom fisk spiser mer
næringsrik mat i havet enn sine
tilsvarende stasjonære artsfrender i
ferskvann. Marine byttedyr inneholder
ofte mer fett og dermed også mer energi
per vektenhet. I havet fins det også mye
krepsdyr, og disse inneholder en type
stoff vi kaller karotenoider som gir den
røde kjøttfargen vi nesten alltid finner
hos sjøvandrende laksefisk. Imidlertid
vil også noen sjøvandrende fisk være
mindre røde i kjøttet enn andre, og dette
er da ofte fisk som har spist marine
fiskelarver som ikke har så mye
karotenoider i seg. Generelt kan man si
at alle våre anadrome fiskeslag spiser
det som er lettest tilgjengelig for dem,
men det fins også forskjeller mellom de
tre artene. Både sjørøye, sjøørret og laks
spiser mye krepsdyr og en del insekter
når de er i havet for første gang.
Insektene spiser de fra vannoverflaten
eller fra driv som er fraktet ut elva, men
det fins også noen insektlarver som
lever langs fjæra i havet. Alle artene
spiser marin fisk, og da særlig
sildeyngel. Mens sjørøya vanligvis går
over til nesten bare fiskediett når den
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vandret først til sjøen (4-åringer), fisk
med «medium vekst» vandret til sjøen et
år senere (5-åringer), mens de med lavest
vekst forble i innsjøen. Det spennende
med denne undersøkelsen var imidlertid
at selve vekstmønsteret gjennom hele
året kunne studeres. Dette viste at
sjøvandrende fisk i årene før første
utvandring hadde klart høyest vekst om

sommeren og høsten, mens de om
vinteren tapte vekt. Fisk som forble
stasjonær, hadde derimot mindre
variasjon i vekstmønster gjennom året
og faktisk en liten vektøkning gjennom
vinteren. I tillegg hadde den hurtigvoksende fisken lavere innhold av fett
og mer protein (muskler) i kroppen enn
den som ble stasjonær.

passerer ca. 40 cm, gjør vanligvis
sjøørreten dette allerede ved 25 cm
lengde. Dette er imidlertid avhengig av
sesong, og vintervandrende sjøørret over
25 cm spiser for eksempel nesten bare
krepsdyr og børstemark i sjøen om
høsten og vinteren. Det mest oppsiktsvekkende er imidlertid laksen som
starter å spise mye fisk (særlig yngel av

sild og tobis) straks de entrer sjøen for
første gang. De er da bare 10–15 cm
store og har aldri før sett en marin fisk i
sitt liv! Forekomstene av sildeyngel og
tobis (sil) er derfor ofte avgjørende for
hvor mye våre anadrome laksefisker
vokser i sjøen. Imidlertid er fiskelarvene
i sin tur helt avhengige av gode
forekomster av krepsdyr, og da særlig
rauåte. I år med god produksjon av
rauåte vil fiskelarvene ha gode kår.
Dette gir i sin tur gode kår for våre
anadrome laksefisk i sjøen. Spiser disse
mye sild eller andre fiskelarver, vil de
vokse og overleve godt, mens i år med
lite fiskeyngel vil de spise mer av andre
byttedyr og da gjerne ha lavere vekst og
overlevelse. Variasjonen i produksjonen
av krepsdyr påvirker derfor produksjon
av fiskelarver, som i sin tur vil være
avgjørende for hvor mange, og
størrelsen på anadrome fisk som venter
tilbake til ferskvann for å gyte om
høsten hvert år.
Det er helt avgjørende at en førstegangsreisende laksefisk raskt finner
ut av «hemmeligheten» bak å vokse
seg stor i sjøen!
Illustrasjon: Lars Blomberg/
Audun H. Rikardsen.

Resultatene indikerer derfor at det er
individene med høyest stoffskifte som
vandrer til havet, mens de med lavt
stoffskifte forblir i ferskvann. Fisken
med høyt stoffskifte har en fordel når
det er mye mat til stede i ferskvann
(sommer og høst) og spiser da mye og
vokser raskt. Når det derimot er lite mat
til stede (vinter og tidlig vår) klarer ikke
fisken dekke det høye matbehovet sitt
og taper da vekt på grunn av høyt stoffskifte. Disse hurtigvoksende fiskene kan
nesten sies å være «kroppsbyggere» og
prioriterer å bygge opp muskler som gir
mer volum og dermed en stor størrelse
enn om energien lagres i form av fett
som er mindre plasskrevende og ideelt
som «reserveenergilager». Disse
hurtigvoksende fiskene vil derfor tære
på muskelmassen og tape vekt gjennom
vinteren siden de har lite opplagret
fettvev. De vil etter hvert komme til et
punkt hvor det er for lite mat
tilgjengelig i ferskvann for at de skal
kunne opprettholde den høye veksten,
og de står da overfor to valg: i) å
prioritere å bruke all energi til
Øverst: Sjøvandring kan være en
meget risikofylt affære, men med høy
sannsynlighet for stor gevinst om
fisken overlever!
Illustrasjon: Lars Blomberg/
Audun H. Rikardsen.
Nederst: I tillegg til stor fare for å bli
spist i sjøen kan også vandringen
mellom sjø og ferskvann være energikrevende. Her hviler en sjøørret seg
ved å presse seg under vannstrømmen
i et elvestryk.
Foto: Audun H. Rikardsen.
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Hvor lenge er de
anadrome fiskene i
sjøen?
Hvor lenge de ulike anadrome fiskeartene
oppholder seg i henholdsvis ferskvann og
sjøvann er veldig forskjellig fra art til art.
Hos våre nordlige anadrome laksefisk
oppholder vanligvis alle tre artene seg
mellom 3–6 år i ferskvann før de vandrer
til havet for første gang på forsommeren.
Men her stopper også mye av likhetene.
Mens laksen oppholder seg mellom 1–4 år
i sjøen før den returnerer for å gyte i
ferskvann, returnerer vanligvis både
sjøørreten og sjørøya til ferskvann etter
en sommer i sjøen. I tillegg overvintrer
både sjørøye og sjøørret i ferskvann
vanligvis 1–3 vintersesonger før de
kjønnsmodner og gyter for første gang,
og gyter deretter ofte mange ganger
gjennom livet sitt. Mens sjørøya vanligvis
bare oppholder seg 1–2 måneder i sjøen
hver sommer, bruker sjøørreten vanligvis
1–2 måneder lengre tid på sin årlige
sjøvandring. Nyere forskning har også
vist at enkelte elvelevende bestander av
begge arter også kan oppholde seg i
saltvann i perioder om vinteren. Det er
Øverst: Livshistoriesyklus til laks i
Nord-Norge
Nederst: Livshistoriesyklus til
innsjølevende sjørøye og sjøørret i
Nord-Norge. Merk at elvelevende
bestander av sjøørret og sjørøye trolig
kan oppholde seg betydelig lenger i
sjøen, og da også periodevis om
vinteren.
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også vist at mange laks overlever
gytingen («laksestøinger»), for så å
overvintre i elva og vandre til sjøen om
våren, og så returnere etter ett år for å
gyte en andre gang (flergangsgyter).
Enkelte fisk kan sågar gyte enda flere

ganger. Flergangsgyterne er ofte større
enn sine førstegangsgytende artsfrender
og bidrar derfor ofte også med mer rogn
enn de mindre førstegangsgytende
fiskene, og de kan derfor være viktige for
totalproduksjonen i et vassdrag.

kjønnsmodning, eller ii) vandre til et
annet område (habitat) hvor det er gode
nok matforhold til å opprettholde den
høye veksten. Det er nettopp dette siste
disse fiskene vanligvis gjør; ved å
vandre til havet hvor det er «overflod av
mat» kan de fortsette den gode veksten,
utsette kjønnsmodningen og vokse seg
betydelig større enn sine søsken som er
igjen i ferskvann. At de er størst mulig
ved utvandring, minker også faren for at
de blir spist når de entrer sjøen, og det er
derfor lurt at de bygger mest mulig
muskelmasse før utvandring. Dersom de
overlever sjøvandringen, vil de kunne ha
høyere suksess under gyting og
potensielt bidra til flere avkom enn sine
stasjonære søsken. Saktevoksende
individer med lavere stoffskifte
forbruker mindre energi og har dermed
lavere matbehov. De vil ikke oppleve
«matmangelen» i ferskvann like sterkt
som de hurtigvoksende individene og
har dermed ikke samme behov for å ta
risikoen med å vandre til andre områder
for å finne mer mat. Disse individene
velger heller å lagre mye av energien sin
i form av fett i stedet for å bygge
muskler, og dette fettet er en nyttig
energireserve gjennom vinteren og når
fisken skal kjønnsmodne. For å
kompensere for den mindre kroppsstørrelsen kjønnsmodner den stasjonære
fisken ofte 1–3 år tidligere enn den
anadrome. Den reduserer da sannsynligheten for at den dør før den rekker
å gyte, samt at den kan rekke å gyte

flere ganger enn den sjøvandrende
fisken, men dog i «mindre porsjoner».
Disse resultatene er også i stor grad
overførbare til sjøørret og laks. Med
andre ord er det ung laksefisk med god
vekst og høyt stoffskifte i ferskvann
som opplever tidligst næringsmangel og
derfor vandrer til sjøen for å fortsette
etegildet. Imidlertid, dersom næringsforholdene er så gode i ferskvann at fisk
med høyt stoffskifte kan fortsette å
vokse her i stedet for å vandre til havet,
vil de vanligvis kjønnsmodne i ferskvann, og få eller ingen fisk vandrer til
sjøen. Dette er trolig tilfellet for mange
sørlige bestander av laksefisk, men er
lite vanlig i nord. Det betyr også at
dersom miljøforholdene forandres i
enten sjøen eller ferskvann (for eksempel
mindre næring eller høyere dødelighet),
vil dette kunne påvirke grad av sjøvandring i en bestand over tid. Dette
kan være avgjørende ved klimaendringer, og kan også utnyttes i
kultiveringssammenheng.

Kjønnsmodning eller
smoltifisering?
Tidspunktet når en fisk kjønnsmodner
eller tilpasses et liv i saltvann (smoltifisering), bestemmes av fysiologiske
prosesser som styres både av genetikk
og miljøfaktorer. Dersom en fisk kjønnsmodner, vil dette starte fysiologiske
prosesser som normalt gjør at fisken
hemmer eller utsetter smoltifiseringen,
mens en fisk som smoltifiserer, på sin
side starter fysiologiske prosesser som
vil utsette kjønnsmodningen. Det vil si
at dersom forholdene er slik at mange
fisk kjønnsmodner tidlig, vil det være få
fisk som vandrer til havet. De tidligere
nevnte forsøkene indikerte også at
tidspunktet når en fisk kjønnsmodner,
bestemmes av energilagret (fett) i to
perioder; en periode om senhøsten hvor
fysiologiske prosesser i fisken
«vurderer» om den har lagret nok fett til
å kjønnsmodne neste år, samt en
oppfølgende periode tidlig om våren
hvor fettstatusen igjen vurderes om den

Ung ørret (øverst), laks og røye før de
vandrer til sjøen eller forblir i
ferskvann.
Foto: Audun H. Rikardsen.
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er tilstrekkelig for å fortsette kjønnsmodningsprosessen og starte
produksjonen av egg eller melke. Om
fisken av en eller annen grunn har tapt
mye av fettreservene sine gjennom
vinteren, vil den i perioden om våren
kunne stoppe kjønnsmodningsprosessen
og utsette denne til den igjen har lagret
nok energireserver.
På samme måte bestemmer veksthastigheten til fisken om sensommeren
om den skal smoltifisere og vandre til
havet påfølgende vår. Dersom fisken har
en høy vekst og bygger mye proteiner
(muskler) og i mindre grad lagrer fett i
denne perioden, vil «smoltifiseringsbryteren» slås på, og fisken vil trolig
smoltifisere og vandre til sjøen neste
vår. Har den imidlertid både høy vekst
av proteiner og samtidig mye fett, vil
den kunne kjønnsmodne i stedet for å
smoltifisere og dermed forbli stasjonær.
Dette siste er trolig tilfelle i meget
produktive ferskvannssystemer lenger
sør, men er i liten grad vanlig i nordlige
ferskvannsystemer.

Kjønnsfordeling
Siden det er større fordel for hunnfisken
å vokse seg stor og dermed produsere
flest mulig og størst mulig egg (rogn),
kan det i mange bestander være en klar
dominans av hunner i den sjøvandrende
delen. For hannene er det derimot ofte
kun nødvendig med en «liten skvett»
melke for å befrukte alle eggene, og den
stasjonære delen av bestanden
domineres da gjerne av hanner. Disse
stasjonære hannene er ofte så små at de
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ikke regnes som en trussel av større
hanner under gyting, og kan da lure seg
med når de store fiskene gyter. De kalles
derfor ofte for «snikgytere». Dette er et
vanlig fenomen blant alle de tre
anadrome laksefiskartene, men er særlig
utpreget blant den stasjonære delen av
en laksebestand. Slike snikgyterne kan
imidlertid i senere år smoltifisere og
vandre til havet.

Arv eller miljø?
Sannsynligheten for at en fisk blir
anadrom eller stasjonær, er også
bestemt av arven fisken har med seg fra
foreldrene sine. Imidlertid vil alltid
miljøet rundt fisken påvirke det endelige
utfallet (for eksempel gjennom næringstilgang). Om en fisk blir anadrom eller
stasjonær, er dermed genetisk basert,
men også styrt av miljøet. Ofte vil
avkommet fra rene anadrome foreldre
ha større sjanse for å «velge» en
anadrom livsstrategi i motsetning til
avkommet fra rene stasjonære foreldre,
som normalt vil ha større sjanse for å
velge en stasjonær livsstrategi. Dette
kan da også medføre at dersom man for
eksempel fisker hardt på den sjøvandrende delen av en bestand og ikke
på den stasjonære, så vil den stasjonære
bestandsandelen kunne øke over tid.

Konsekvenser for
forvaltningen
Basert på resultatene fra de tidligere
nevnte undersøkelsene er det sannsynlig

at man ved å påvirke veksthastigheten
til ung laksefisk, vil kunne avgjøre hvor
stor andel av bestanden som vandrer til
havet. For eksempel vil man ved å øke
ungfiskveksten i en bestand med lav
andel av anadrom fisk kunne øke
andelen fisk som vandrer til havet. Dette
kan blant annet gjøres ved å redusere
fisketettheten ved utfisking slik at det
blir mer mat igjen til de gjenværende
fiskene. Disse oppnår dermed høyere
vekst og stoffskifte og bygger mer
muskler, noe som øker størrelsen og
sannsynligheten for at de smoltifiserer
og vandrer til sjøen. At dette kan virke i
praksis, er vist i et forsøk gjennomført
av NINA ved forsker Martin Svenning i
Møklandvassdraget ved Harstad. Her ga
uttynning av ungfiskbestanden av røye
bedre ungfiskvekst, med etterfølgende
økt andel av utvandrende sjørøyesmolt.
Et annet alternativ kan være en forsiktig
og kontrollert næringsanrikning i
næringsfattige vassdrag for å oppnå
bedre ungfiskvekst. Slike forsøk har vist
gode resultater på fiskens vekst i andre
land, men har hittil i liten grad blitt
brukt i Norge. Imidlertid er det mange
faktorer som kan påvirke om man klarer
å øke den sjøvandrende delen av en
anadrom bestand i et vassdrag. Det er
derfor alltid viktig at det gjøres
grundige forundersøkelser og
vurderinger av tiltak dersom man
ønsker å kultivere slike bestander. ●

Datateknologi avslører fiskens
hemmeligheter!
Audun H. Rikardsen, Jan G. Davidsen, Elina Halttunen,
Jenny L.A. Jensen og Karl Øystein Gjelland
Tradisjonelle fangstmetoder har i lang tid gitt oss viktig informasjon om fiskebestandene
og vil fortsatt gjøre det. Ulempen er at slike metoder vanligvis kun gir informasjon om fisken
akkurat når og der den fanges, og gir lite eller ingen informasjon om hva fisken ellers har
gjort. Den elektroniske utviklingen de senere årene har imidlertid gitt oss unike muligheter til
å avsløre ukjente sider av fiskens liv som tidligere har vært umulig å kartlegge.
år kunnskap om ulike fiskearter og
deres levevis var i lang tid basert på
den informasjonen man fikk gjennom
tradisjonelle fangstmetoder, for
eksempel garnfiske, trålfiske og elektrofiske. Dette har gitt og gir fremdeles
mye verdifull informasjon om hva fisken
spiser og hvor, hvilke parasitter og
sykdommer den har og alder-, størrelse
og artssammensetning og lignende. Ved
å analysere og kombinere slike data kan
man indirekte danne seg et bilde av
atferd og livshistorie til de enkelte
artene. Slik informasjon er ikke bare
viktig å ha for å kunne oppnå god
forvaltning av fiskebestandene, men
også for vår økologiske forståelse av
samspillet i naturen. Ulempen med slik
informasjon er imidlertid at den i stor
grad bygger på øyeblikksbilder, det vil
si hva fisken gjorde akkurat da den blir
fanget.

V

For å kunne si noe mer om hva fisken
gjør over tid, har det lenge vært vanlig å
individmerke og slippe fri fisk slik at
man kunne få informasjon fra to eller
flere punkter i fiskens liv ved senere

gjenfangst. Da kan man blant annet
studere hvor langt de hadde beveget seg
fra merkestedet, hvor mye den hadde
vokst og estimere bestandsstørrelse (ut
fra andelen av merket og umerket fisk i
fangsten). Ulempen er imidlertid at det
kun er den fisken som gjenfanges vi får
data fra, og at man vet lite eller
ingenting om hva den har gjort eller har
vært mellom merking og gjenfangst.
Den senere års raske utvikling innen
teknologi og elektronikk har imidlertid
skapt unike muligheter til detaljert å
kartlegge hva individuelle fisk gjør over
tid og hvorfor, og det ofte uten at fisken
må gjenfanges.
Bilde av ulike elektroniske fiskemerker, samt et standard fiskemerke
som festes utenpå fisken for å
indikere at den har et indre
elektronisk merke operert inn i
buken.
Foto: Audun H. Rikardsen.
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om fiskens posisjon, samtidig som
sensorene i merket kan registrere
miljøfaktorer der fisken oppholder seg,
fysiologiske prosesser som hjertefrekvens og muskelaktivitet, eller om
fisken er omkommet eller blitt spist av
et annet dyr. Bruk av slik teknologi for å
spore dyr i naturen defineres ofte inn
under det vi kaller «telemetri»
(fjernmåling).
Laksesmolt med indre akustisk
merke.
Foto: Audun H. Rikardsen.

«High-tec-fisk»
I de senere årene er elektronisk merking
av fisk blitt storindustri, og verden over
utstyres nå utallige fisk av ulike arter
med avansert elektronikk for å kunne gi
ny kunnskap om hittil ukjente sider av
deres biologi. Det finnes mange ulike
typer elektroniske merker, helt fra enkle
«chips» med en kostnad på alt fra noen
få tikroner per merke og opp til det man
nesten kan kalle rene datamaskiner med
priser på opp til 30 000 kr per merke! De
elektroniske merkene kan gi informasjon

De elektroniske batteridrevene merkene
kan generelt deles inn i fem hovedtyper.
Dette er radiomerker, akustiske merker,
dataloggermerker, chat-merker, og popup satellittmerker. I tillegg fins det en
enklere type såkalt passiv elektronisk
merke uten strømkilde som kalles PITmerker (se side 52–57).

Hva er det ideelle
merket?
Hver type merke har gjerne sitt spesielle
bruksområde, og hvilket merke man
bruker i en studie avhenger først og
fremst av hva man ønsker å undersøke.
I tillegg har faktorer som blant annet
fiskestørrelse og -art, merkekostnad,
merkemetode, studiets varighet og
nødvendigheten av gjenfangst, også
betydning. Det samme gjelder om fisken
er i hav, elv eller innsjø. Alle merkene
har ulike bruksområder, og det fins
dessverre ingen «supermerker» som
dekker alle behov. Her beskrives kort
Radiomerket laks får friheten tilbake
og er klar for å bli «spionert» på!
Foto: Audun H. Rikardsen.
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Utgytt sjørøye merket med dataloggermerke som måler saltholdighet,
temperatur og dybde der fisken
oppholder seg til en hver tid. Denne
røya ble senere gjenfanget, og dataene
den samlet er vist i figuren på side 49.
Foto: Audun H. Rikardsen.

hvordan de vanligste merketypene kan
brukes, samt noen av deres fordeler og
ulemper.

Radiomerker
I tråd med navnet sender radiomerker ut
radiosignaler tilsvarende dem vi mottar
når vi søker på radioen, men på andre
frekvensområder. Hvert merke har
gjerne sin egen frekvens eller egne
kodede «morsesignaler» på samme
frekvens (kodete merker). Fordelen med
radiomerker er at man i ferskvann (og
særlig i elver) med bruk av peileantenne
og krysspeiling lett kan følge og
posisjonere fisken på avstander opp til
flere kilometer. Ulempen er at metoden
ikke kan brukes i saltvann, og at det
også kan være vanskelig å registrere
radiomerket fisk på dyp større enn 5–10
m i innsjøer.

Akustiske merker
Akustiske merker sender ut et særegent
lydsignal (tilsvarende pingelyden fra et
ekkolodd) som registreres når fisken er i
nærheten av en «mikrofon» (mottaker)
som enten holdes nede i vannet, eller er
montert på en fast lyttestasjon under
vann. Fordelen med disse merkene er at
de mangler antenne, at de kan brukes i
både saltvann og sjøvann, og at de i liten
grad er dybdeavhengige. Ulempen er at
de har lavere rekkevidde og at de ikke
kan peiles uten at man har en mottaker
nede i vannet. Både radiomerker og
akustiske merker kan utstyres med
sensorer, og de har den store fordelen at
de ikke krever gjenfangst.

Dataloggermerker
Dataloggermerker (ofte kalt DST =
«data storage tags») er merker som er
utstyrt med sensorer som til faste tider
måler og lagrer en eller flere faktorer
(eks. temperatur, dyp, saltholdighet) som
kan være viktig for å si hva fisken gjør
og hvor den er. Når fisken gjenfanges,
kan data fra merket lastes direkte ned

på en datamaskin. Fordelen med disse
merkene er at de gir sammenhengende
data (ofte 1–3 år) om fisken fra den
merkes og til den fanges, noe som fisk
som peiles med radio eller akustiske
merker ofte ikke gjør. Ulempen er
selvfølgelig at fisken må gjenfanges for
å få fatt i informasjonen fra merket.
Vanligvis gir merket heller ikke noen
horisontal posisjon. I noen tilfeller kan
man likevel grovt beregne horisontal
posisjon i ettertid ved bruk av avanserte
datamodeller, ved for eksempel å
sammenligne temperaturene fra merket
med satellittmålinger av overflatetemperaturen i havet. Noen skip og faste
installasjoner langs kysten har utstyr
som sender ut posisjonsinformasjon
under vann. Denne informasjonen kan
også lagres i dataloggere til merket fisk
som svømmer forbi, og ved gjenfangst
dermed gi direkte informasjon om
fiskens vandringsmønster.
Det finnes imidlertid noen spesielle
dataloggermerker kalt «chat-merker» (=
«nakkemerker»), som ved hjelp av
akustiske signaler kan sende lagret data
til lyttestasjoner uten at fisken trenger
gjenfanges. Disse forutsetter selvfølgelig
at fisken er i nærheten av en lyttestasjon. Disse merkene er i dag meget
store fordi de krever mye strøm og
dermed også store batterier, og de er
derfor foreløbig kun egnet for stor fisk
som hai og tunfisk.

Pop-up
satellittmerker
Hos sjøpattedyr og landlevende dyr er
det nå vanlig å bruke merker som
sender data og posisjon til et dyr via
satellitter. Slike signaler kan imidlertid
ikke sendes gjennom vannoverflaten og
opp til satellittene, og disse merkene kan
derfor ikke brukes til å spore dyr som
sjelden eller aldri bryter havoverflaten.
For å løse dette har det nylig blitt
utviklet et merke som på en sofistikert
måte kombinerer dataloggerteknologi
med satellitteknologi. Etter en på
forhånd satt dato, eller om fisken dør, vil
det avanserte dataloggermerket løsne
fra fisken og komme til overflaten.
Merket starter da å sende sin posisjon
og alle lagrede data opp til satellitter
som passerer over merket. Alt dette
sendes så fra satellittene til databaser
hvor informasjonen kan hentes ut.
Denne metoden eliminerer også behovet
for gjenfangst, og den gir i tillegg
posisjonen til fisken der merket kommer
til overflaten. Informasjon om
temperatur, dyp og særlig lys
(soloppgang og -nedgang) kan som

Nedlasting av akustiske data fra
fjorden (t.v.) og peiling av radiomerket laks i elv (t.h.).
Fotos: Audun H. Rikardsen.
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SALMOTRACK –
Norges største
sporingsprosjekt for
laksefisk

delprosjekter for å øke synergieffektene.
Hovedfokuset er på alle livsfaser av laks
i elv, fjord og åpent hav, men i tillegg
studeres også sjøørret, sjørøye, rømt
oppdrettslaks og ål. Per 2008 er over
1200 fisk merket med batteridrevne
elektroniske merker av alle typene nevnt
i artikkelen. Hovedområdet er i Altaområdet, men det foregår delprosjekter i
flere andre områder, inkludert
Hardangerfjorden, Trondheimsfjorden,
Skibotn, Signaldalen, Tana og Neiden.
Per i dag har prosjektet seks masterstudenter, to doktorgradstudenter, to
post doktorander, i tillegg til flere
nasjonale og internasjonale forskere og
stipendiater.

I regi av Norges fiskerihøgskole ble det i
2007 startet et stort prosjekt kalt
SALMOTRACK. Dette er trolig Norges
største forskningsprosjekt som benytter
elektronisk sporing til å kartlegge
vandringer til laksefisk i elv, fjord og
åpent hav, med særlig vekt på NordNorge. Prosjektet har ekstern støtte fra
Norges forskningsråd, Tromsø
forskningsstiftelse, Direktoratet for
naturforvaltning, Norsk institutt for
naturforskning, Sparebankens
forskningsfond, Fylkesmannen i
Finnmark, Havforskningsintstituttet og
Alta Laksefiskeris Interessentselskap.
Prosjektet disponerer en felles utstyrspark som ofte benyttes parallelt av flere
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De foreløpige resultatene fra prosjektet
har gitt oss mange spennende resultater.
For eksempel, mens man tidligere trodde
at førstegangsvandrende laks (postsmolt) opphold seg opptil flere uker i
fjorden før den svømte til de åpne
havområdene, viste
akustisk merking at
laksen i gjennomsnitt
bare brukte 1.5 døgn
(den raskeste kun 11
timer!) før de forlot

Talvik
forskningsstasjon
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Kart over Altafjorden med linjer
og enkeltplasseringer av
lyttestasjoner som
registrerer
bevegelsene til alle
fisk merket med
akustiske merker.
Tegning: Frøydis
Strand.

dem 30 km lange Altafjorden til fordel
for det åpne havet. Nesten halvparten av
fisken ble imidlertid spist før de nådde
Atlanterhavet. Resultatene tyder på at
den nord-norske laksen raskt forlater
fjorden, noe som trolig reduserer faren
for at den blir spist eller infisert med den
farlige lakselusa.
Til forskjell brukte laks som vendte
tilbake til elva for å gyte etter opptil 3–4
år i sjøen i snitt 5–6 dager på samme
strekning inn fjorden før de ble
registrert i elvemunningen. En av disse
brukte hele én måned før den fant veien
opp elva. Dataene viste også at flest laks
vandret opp i elva om dagen og ikke om
natta.
Tidligere trodde man at mye av laksen
som vendte tilbake til elva døde etter
gyting og bare veldig få av disse vendte
tilbake til elva for å gyte en annen gang.
Elektronisk merking har nå vist at
flesteparten av Altalaksen overlever
gytingen om høsten og vandrer til havet
som «støinger» (=utgytt laks som
overvintrer) våren etter. Nesten alle av
disse overlever vandringen fra elva og
ut fjorden og har forlatt denne ofte løpet
av bare 1–2 dager. Hannfisken (utgytt
grills) vandret når flommen startet i
elva, mens de store hunnene vandret
under eller rett etter flommen. Det ser
også ut som om en større andel av disse
kommer tilbake til elva for å gyte en
eller flere ganger, og har da fordoblet
vekta si på et år i sjøen. Resultatene
indikerer at ca. 1/5 av Altalaksen som
returnerer til elva en sesong har gytt før,
og bidraget deres i form av rogn er da
også større på grunn av generelt større

kroppsvekt enn laks som gyter for første
gang.
En interessant oppførsel til enkelte Altalakser er at flere av disse returnerer til
elva seint på høsten som umoden fisk og
kalles da av lokale for «gjeldfisk».
Elektronisk merking av disse viser at
denne fisken står hele et år i elva før den
gyter, for så å overvintre nye åtte
måneder som «støing» før den tilslutt
vandrer til havet igjen. Hvorfor enkelte
laks gjør dette i stedet for å vokse seg
enda større et år til i havet, vet vi ikke
enda, men tilsvarende oppførsel finner
vi mer utbredt hos laks på Kolahalvøya
ved Kvitsjøen. Trolig forekommer også
samme type fisk også i andre elver i
Finnmark uten at dette er godt
undersøkt.
Elektronisk merket oppdrettslaks som
«fikk lov å rømme» fra to anlegg i
Altafjorden i juni, spredde seg raskt bort
fra anlegget. Rett etter «rømmingen»
opphold den seg relativt dypt, men etter
en eller få dager befant den seg mest like
under overflaten og mye langs land.
Mange ble da også gjenfanget i
krokgarn og kilenøter lang land, noe
som tyder på at dette kan være et

effektivt redskap for å fiske opp rømt
laks. Noen få laks vandret opp Altaelva
og en vandret så langt som til Tanaelva!
Elektronisk merking av sjørøye og
sjøørret viste oss at disse fiskene også
bruker de åpne vannmassene midt ute i
fjorden og ikke bare holder seg i området rundt fjæresonen slik man
tidligere har trodd. Enda mer overraskende var det at vi i enkelte
fjordsystem fant mange individer av
begge artene i sjøen om vinteren! Særlig
for sjørøye har dette fram til nå vært helt
ukjent for vitenskapen, da man trodde
røya ikke tålte sjøvann på lave vanntemperaturer. Imidlertid ser dette ut til å
være hovedsakelig fisk som kommer fra
elvelevende bestander, mens innsjølevende bestander nesten utelukkende
overvintrer i innsjøen. Ugunstige forhold
i elva om vinteren antas å være en viktig
årsak til at disse heller vandrer ned til
utløpet og periodevis ut i sjøen.

I tillegg til laksefisk ble det også merket
ål som vandrer til havet om høsten etter
å ha spist seg stor i ferskvann i løpet av
hele 20–30 år. Resultatene viste at ålen
hadde stor variasjon i svømmedyp på
sin vandring utover Altafjorden. I løpet
av 15–20 minutter svømte den opp fra
dypet og helt til overflaten. Vandringene
skjedde hovedsakelig om natten, mens
de om dagen oppholdt seg mye i ro dypt
nede i vannmassene, trolig på bunnen.
Altafjorden er imidlertid bare starten på
en meget lang reise som trolig ender helt
nede i Sargassohavet. Dessverre kunne
vi ikke følge vandringen til ålen utenfor
Altafjorden, men ny teknologi vil trolig
snart gjøre også dette mulig.

Eksempel på informasjon fra en en
dataloggermerket sjørøye som vandret
til sjøen allerede i november, og som
oppholdt seg der mer og mindre i sjøog brakkvann inntil den ble
gjenfanget i slutten av april. Figuren
viser saltholdigheten (grønn),
temperaturen (rød) og dypet (blå) der
fisken opphold seg til en hver tid.
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funksjon av tid brukes til å si noe om
posisjonen til fisken i havet i tiden fra
den ble merket til merket kom opp til
overflaten. Dette er i dag den eneste
metoden som på en god måte kan gi
vandringsmønster til fisk i havet uten at
fisken trenger å peiles eller gjenfanges.
Ulempen er at de pr. i dag er meget dyre
merker (20–30 000 kr) og bare kan
brukes på relativt stor fisk. De miste
merkene av denne typen brukes i dag på
voksen laks og ål, og fisken bør helst
være noen kilo eller større for at ikke
merket skal påvirke atferden i særlig
grad. I framtiden vil trolig merkene bli
mindre og billigere.

Etikk og
merkemetoder

«Storebror ser deg på
dypt og grumsete
vann!»

høy oppløsning i løpet av kort tid. En
annen viktig fordel er at man kan
studere uforstyrret fisk, siden den ikke
trenger å fanges. Ved å bruke lydbølger
(akustikk) i stedet for lys (elektromagnetiske bølger), kan man «se» over
mye større avstander enn med vanlig
lysavhengig syn. Siste generasjons
ekkolodd og sonarer er velegnet til å
studere fiskeatferd, som for eksempel
svømmehastighet, stimdannelse og
vertikalmigrasjon (hvordan fisk
svømmer opp og ned i vannmassene).
I Pasvikvassdraget har slike studier
vært med på å belyse hvilke strategier
konkurrerende sik og lagesild bruker i
avveiingen mellom å skaffe seg mat og
samtidig å passe seg for å bli spist (se
Pasvik-artikkelen side 30.).

Ekkoloddet fungerer ved at det sender
ut korte lydpulser, og imellom disse
lydpulsene registrerer det ekkoer fra fisk
i vannet (og andre objekter, som for
eksempel bunn). Styrken på ekkoene
varierer med fiskens størrelse og antall.
Fra 1950-årene og fram til i dag har
ekkoloddet utviklet seg til å bli det aller
viktigste instrumentet for å finne fisk
innen fiskeriene, og for forskere i
bestandsestimering av fisk. Ekkoloddets
viktigste fortrinn er at store områder
kan undersøkes med god rekkevidde og
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I alle forsøk med kartlegging av atferden
til ville dyr er det en forutsetning at det
er dyrets naturlig oppførsel som
kartlegges. For at dette skal være mulig,
må merketypen, merkemetoden og
håndteringen av dyret ha liten eller
ingen effekt på dyrets atferd over tid.
Dersom for eksempel en fisk er merket
på en slik måte at dette påvirker den
naturlige atferden, vil hele forsøket være
mislykket da man måler effekten av
merket og ikke dens naturlige atferd.
Hvilket merke og merkemetode som
velges og hvordan fisken håndteres, vil
derfor være helt avgjørende for å oppnå
dette.

Et eksempel på ikke helt etisk
forsvarlig merking….!
Illustrasjon: Lars Blomberg/Audun H.
Rikardsen.

Av merkemetoder snakker man i dag
vanligvis om to hovedtyper; ytre
merking hvor merket festet utenpå
fisken slik at dette er synlig, og indre
merking hvor merket opereres inn i
fisken ved hjelp av kirurgi. Hvilken
Et av problemene med bruk av ekkolodd
har lenge vært at det er vanskelig å
skille sikkert mellom fiskeartene. Det er
imidlertid nylig utviklet en høgfrekvent
sonar med veldig høy oppløsning hvor
man kan se fisken nesten som et
kamera. Fiskeart og -størrelse kan
vanligvis identifiseres på bilder som på
mange vis ligner de fra ultralydapparater brukt i medisinske
undersøkelser. Rekkevidden er
begrenset, fra 10 til 80 m avhengig av
frekvens. Slike sonarer vil trolig bli
brukt i større grad i framtiden og har et
stort potensial i forbindelse med
fisketellinger i større elver.

merkemetode som bør velges i hvert
tilfelle avhenger av hva som man skal
studere, merketype, fiskeart og
-størrelse, lengde på studien, hvor fisken
skal spores med mer Hver merkemetode
har sine klare fordeler og ulemper, og
det er viktig at disse blir nøye vurdert
for å få et best mulig resultat.
De senere årene er det også satt økt
fokus på dyrevelferd. For å kunne
gjennomføre forsøk med dyr (inkludert
fiskemerking) må man nå først få godkjent prosjektet i et offentlig forsøksdyrutvalg. Søknaden må begrunnes
godt, og det må fokuseres på at dyret
ikke skal lide unødig under forsøket.
Dette har flere positive sider, siden man
også øker sjansen for at det faktisk er
den naturlige atferden man måler i
forsøket. For å kunne utføre fiskemerking eller andre forsøk med dyr må
man ha kurs i forsøksdyrlære, og større
kirurgiske inngrep skal kun gjennomføres av kyndig og trent personell.

og mer brukt i framtiden på mange ulike
dyrearter. For eksempel utvikles nå nye
og mindre «snakke-merker». Dersom for
eksempel en merket rovfisk kommer i
nærheten av en merket byttefisk, vil
merkene i hver fisk «snakke med
hverandre» og fortelle at de er i
nærheten av hverandre, samt laste ned
data til hverandre eller eventuelt til
lyttestasjoner.
I framtiden vil vi nok også se at det
utplasseres lyttestasjoner over store
havområder, hvor all elektronisk merket
fisk kan registreres og laste ned data
dersom de er i nærheten. Tenk bare på
mulighetene dette ville kunne ha for å
kartlegge fiskebestandene i for eksempel
Barentshavet! Dette er ikke bare en

framtidsvisjon, men er faktisk allerede
gjennomført i stor skala langs vestkysten av Nord-Amerika. Her registreres
all akustisk merket fisk på enorme linjer
(transekter) med fastmonterte lyttestasjoner under vann langs kystlinjen
(se: www.postcoml.org), og planene er at
dette skal bli et verdensomspennende
nettverk (se: www.coml.org). Det eneste
forskerne da trenger å gjøre er å merke
fisken de ønsker, mens dataene kan
hentes fra databaser eller bli tilsendt når
fiskene deres er blitt registrert på en
eller flere av stasjonene rundt
verdenshavene! ●

Bare fantasien
setter grenser!
Mens tidligere telemetristudier var
opptatt å finne ut hvor dyrene vandret
og oppholdt deg, prøver man nå også å
bruke metoder som kan forklare hva de
gjør der og hvorfor. De siste årene har
det skjedd en enorm utvikling innenfor
elektronisk merking og sporing av dyr,
og metodene kommer trolig til å bli mer
«Fiskemerkevals» på Altaelvas bredd!
Foto: Audun H. Rikardsen.
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Liten bekk gir stor laks –
litt om laksen i Tana
Morten Johansen, Martin-A. Svenning og Audun H. Rikardsen
Den mektige Tanaelva nordøst i Norge er blant
verdens beste lakseelver med rekorder både i antall fisk og største laks.
Før laksen går ut i havet for å vokse seg stor og interessant for fiskerne, må den
imidlertid gjennom en lang oppvekstfase i vassdraget. Forskning
viser at dette livet ikke bare er enkelt…
anavassdraget har per i dag trolig
den største årlige oppvandringen av
Atlantisk laks i hele verden, og den
gjennomsnittlige årlige totalfangsten i
elva de siste 35 årene har vært ca. 135
tonn. Dette er mer enn tre ganger så mye
som man i gode år har registrert i de
nest beste vassdragene i Norge (se
faktaboks side 54). Vassdraget skaper
grunnlag for et rikt dyreliv utover
laksen, noe fuglelivet i munningsområdet er et spektakulært eksempel på
(se faktaboks side 55).

T

Tanaelva er grensevassdrag mellom
Norge og Finland og forvaltes derfor
gjennom en overenskomst mellom
landene. Nesten 70 % av det totale
nedslagsfeltet på 16 386 km2 hører til
Norge. Vassdraget har en rekke ulike
lakseførende sideelver i tillegg til den
store hovedelva. Man har tidligere antatt
at laksen som vandrer opp de ulike
delene av Tanavassdraget, hører til
separate bestander, og dette er nå
bekreftet gjennom genetiske analyser
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som har identifisert rundt 30 genetisk
unike laksestammer.
Innen Tanavassdraget er det stor
variasjon i miljøbetingelser for fisken.
Store deler av hovedelva er bred og
sakterennende med bare sand og fin
grus, områder som derfor er lite egnet
både for gyting og oppvekst av ungfisk.
Mellom disse områdene finner man
imidlertid også langt gunstigere
områder, hvor bunnen består av større
steiner og elva har høyere strømhastighet. Registreringer av gytefisk og
yngel viser at det meste av lakseproduksjonen i selve hovedelva er
lokalisert til disse områdene.

Hvor er yngelen?
Tradisjonelt har man tenkt seg at
laksyngelen beveger seg relativt lite
etter en første fase hvor de leter etter et
passe sted hvor de kan etablere et
territorium. Klassiske studier av

yngelens preferanse for oppvekstområde
(habitat) har vist at de foretrekker
relativt grunne områder med strøm og
variert grov stein på bunnen. Etter at
rognkornene klekker og yngelen
kommer opp fra grusen i gytegropa,
følger en spredningsfase hvor yngelen
fordeler seg ut og bort fra gyteområdet,
hovedsakelig nedstrøms, på jakt etter et
egnet og ledig oppholdssted. Nyere
studier viser at yngelens endelige valg
av oppholdssted er knyttet til
tilgjengeligheten av ulike typer skjul, og
da særlig mengden hulrom mellom
steinene på bunnen kombinert med lett
og god tilgang til mat.
Laksyngelens etablering og forsvar av
eget territorium er en viktig faktor når
man snakker om at elver har et øvre
produksjonspotensiale. Størrelsen på
territoriene varierer ut fra hvor gunstig
plassen er, slik at området en laksyngel
forsvarer, er mindre i et godt område
enn i et dårlig. Resultatet er at de ulike

Aldersfordeling for laksyngel fanget i
hovedelva (rett utenfor en bekkemunning) og oppe i selve bekken.

delene av elva fysisk har plass bare til
en viss mengde yngel.

Lengde (cm)

Senere års forskning i Tanaelva viser
imidlertid at det ikke bare er de klassisk
strømmende elvepartiene i hovedelva og
de største sidelvene som brukes av
laksyngelen. Flere steder i Tanavassdraget kan man se at laksyngelen
vandrer ut i innsjøer og bruker
strandsonen i disse som oppvekststed.
Laksyngelen viser ikke samme
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territoriehevdende adferd i innsjøene
som i elva, og i innsjøer ser det mer ut
som om det er mengden skjul i form av
vegetasjon som bestemmer produksjonsstørrelsen. Hvor stor andel av totalproduksjonen av laks i et vassdrag som
kommer fra innsjøene, kan variere
betydelig. I Roksdalsvassdraget på
Andøya er det for eksempel vist at
yngelproduksjonen i vassdraget
domineres av fisk som vokser opp i
innsjøen. Resultatet er at et vassdrag
med et lite nedslagsfelt og lav vannføring likevel kan ha en god laksebestand (se artikkel av Morten
Halvorsen i Ottar 213/1996). Nyere
forskning viser at også sidebekkene kan
ha stor betydning som oppvekstområder
for laksyngelen i Tanavassdraget.

Mange bekker små,
gir stor laks å få
Siden begynnelsen av 1970-tallet og
fram til i dag er det på finsk side i Tana
blitt fisket med elektrisk fiskeapparat
for å kartlegge og overvåke produksjon
og tetthet av laksyngel i ulike deler av
Tanavassdraget. Langtidsserien fra
dette overvåkningsprogrammet har stor
verdi når bestandsutviklingen i
vassdraget skal vurderes. I starten av

programmet fikk man en liten overraskelse. I flere mindre bekker som
renner ut i Tanaelva, fant man
overraskende høye tettheter av laksyngel. Siden det kun ble funnet eldre
yngel og ikke årsyngel, var det naturlig
å konkludere med at yngelen i bekkene
hadde vandret opp fra gyte- og
oppvekstområdene i hovedelva.
Vandringen til laksynglene i disse
bekkene kan være svært lang. Bekkene
kan være lokalisert flere km unna de
nærmeste gyteområdene i hovedelva,
slik at laksyngelen først må gjennom en
lang vandring i hovedelva for å finne
fram til bekkene. Samtidig er det
registrert laksyngel 5–6 km oppe i noen
bekker. For en liten ungfisk er dette en
imponerende distanse å svømme, og det
er åpenbart at en slik svømmetur mot
strømmen, som ofte er stri, må tære på
kreftene.
Det hele blir enda mer overraskende når
en tar vanntemperatur i betraktning.
Temperaturene i sidebekkene er
vanligvis lavere enn i hovedelva, og
midtsommers er forskjellen ofte 6–7 °C.
Fisk er vekselvarme, noe som innebærer
at kroppstemperaturen avhenger av

T. v.: Gjennomsnittlig lengde for
laksyngel av ulike aldersgrupper
fanget i hovedelva og i en bekk.

3
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T. h.: Gjennomsnittlig tetthet av
bunndyr i ulike deler av
Tanavassdraget i august.
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vanntemperaturen. Dette forholdet gjør
at fiskens stoffskifte og veksthastighet
øker med økende vanntemperatur. En
slik temperaturforskjell kan potensielt
ha stor negativ betydning for en fisk
som forsøker å vokse seg stor nok til å
smoltifisere og dra ut i sjøen.
Hvorfor legger da laksyngelen ut på
slike energikrevende vandringer til
kaldere sidebekker? Det første som slår
en når en el-fisker etter laksyngel i
hovedelva og i bekker, er den store
forskjellen i størrelsessammensetningen

Bestandsutviklingen
for laksen i Tana
Vi har en del historisk kunnskap om
hvordan fangstene i Tanavassdraget har
utviklet seg helt tilbake til slutten av
1800-tallet, men det er først de siste
30–40 årene at tallene er pålitelige nok
til at de kan sies å være representative
for fisket som foregår i alle delene av
vassdraget.
En oppsummering av fangstutviklingen
fra begynnelsen av 1970-tallet og fram
til i dag (figur 6) viser store og nesten
sykliske svingninger, helt oppe i rundt
250 tonn i de beste årene (som 1975 og
2001) og nede i under 70 tonn i det
dårligste (2004). Fangststatistikken fra
sjøen og ellers i Finnmark kan tyde på at
så mye som 2/3 av laksen som tas i
sjøen, skal til Tana. I et år som 2001 vil
dette bety at Tana har gitt en total
laksefangst på over 400 tonn.
Fangstene de siste fire årene har
generelt vært lave, men ikke lavere enn

54

til yngelen i de to lokalitetstypene.
Yngelsamfunnet i hovedelva er sterkt
dominert av svært ung fisk (årsyngel og
ettåringer), mens samfunnet i bekkene er
dominert av større fisk (i hovedsak 2- og
3-åringer). Fiskens alder er altså en
viktig komponent i vandringene ved at
eldre fisk synes å vandre mer enn de
unge. Dette blir enda tydeligere innen
hver enkelt bekk, der den relative
andelen av 3–5 år gammel fisk øker
oppstrøms.

Siden vanntemperaturen normalt er
lavere i sidebekkene, var det
overraskende å finne at laksyngelens
vekst var bedre i bekkene enn i hovedelva (se side 53 figuren nederst til
venstre). Forskjellen ble tydeligere med
alderen, og 3 år gammel fisk var i snitt
1,6 cm større i en av de undersøkte
bekkene enn i hovedelva. En slik
forskjell i veksthastighet er positiv for
laksyngelen, ettersom det gjør at den
potensielt ett år tidligere kan oppnå en
gunstig størrelse for å vandre til sjøen
som laksesmolt. Det kan da tenkes at

at det er på linje med de dårligste årene
på 1970- og 1980-tallet. Det som er
overraskende og bekymringsfullt her, er
imidlertid at et relativt dårlig år som
2006 kom samtidig med rekordår for
omtrent alle de andre elvene i Finnmark.
Før 2000-tallet har det vært god
korrelasjon mellom fangsten i Tana og
fangstene ellers, der gode fangster i
Tana har falt sammen med gode
fangster ellers. De siste årene har denne
sammenhengen blitt borte, noe som kan
være en indikasjon på at bestandene i
Tanavassdraget er under press.

hvert år som enten har vært smålaks
(1-sjøvinter, altså 1 år i sjøen),
mellomlaks (2-sjøvinter) og storlaks
(3- eller 4-sjøvinter). Materialet viser en
tydelig negativ trend for storlaksen i
vassdraget, der disse over tid mer og
mer erstattes av små- og mellomlaks.

Det er vanskelig å se eventuelle negative
trender direkte fra fangstoversikten,
men i fangstsammensetningen bak er
det bekymringsverdige trender. Fra
1973 har det foregått et skjellprøveprosjekt i Tana der norske og finske
fiskere har samlet inn skjell fra laksen
de har fått. Avlesning av skjellene
avslører fiskens alder og hvor lenge den
har vært i sjøen. Ut fra dette kan man så
beregne andelen av lakseoppgangen

Den nye kunnskapen fra de siste årene
har tydeliggjort at laksen er sårbar selv i
et så stort vassdrag som Tana.
Forvaltningsmessig er vassdraget en
utfordring, både på grunn av sin status
som grensevassdrag og fordi vassdraget
er et møtested for en stadig tydeligere
kollisjon mellom lokalt kulturbasert
fiske og turisme. Dette gjør at det stilles
ekstra krav til kunnskap og overvåkning, og det gamle overvåkningsprogrammet i vassdraget er nå under
revidering med tanke på å etablere et
program som kan gi nøyaktig og
relevant kunnskap om laksen i de ulike
delene av vassdraget.

Laksender i
elvemunninger

25 000–30 000 fugl. I oktober trekker
endene sørover.

For de som besøker Tanamunningen er
det vanskelig å ikke legge merke til det
yrende fuglelivet. Munningsområdet har
stor internasjonal betydning som beiteområde og myte- (fjærfellings-) område
for våtmarksfugl. Kanskje mest tydelig
er de mange tusen laksendene som
samler seg i området hver sommer. De
første endene kommer til munningsområdet i slutten av mai, og tallet øker
utover sommeren og høsten. I juli ligger
antallet laksender anslagsvis rundt 3
000–5 000, og antallet er på sitt høyeste i
september med anslagsvis

Laksanda er en fiskespiser, og det høye
antallet som samler seg i Tanamunningen, gjør at fuglene samlet
representerer en potensielt svært
betydelig predator på fisk i området.
Dette har mer generell interesse også
utover Tana, ettersom laksender er et
vanlig syn i elvemunninger rundt i
Finnmark. Laksesmolten går ut av
vassdragene i fylket i juni/juli, og
dersom laksendene i denne perioden
levde av smolt, ville det utgjøre et
betydelig innhogg i smoltutgangen. Et
enkelt regnestykke fra Tanamunningen
i juli tilsier at dersom bare 10 % av
laksendene i området levde av smolt, så

fisken som vokser opp i bekkene, har en
større sannsynlighet for å nå havet siden
oppholdstiden i elva reduseres, og
dermed avtar også faren for å bli spist
eller omkomme under en ekstra tøff
overvintring i ferskvann. Totalt sett kan
altså fiskene med god vekst i sidebekkene ha en høyere overlevelse fra

klekking til de vender tilbake til elva for
å gyte enn stor laks.
Likevel vet vi ikke sikkert om fisken i
sidebekkene overlever bedre enn
jevnaldrende fisk i hovedelva, selv om
det er sannsynlig at yngelen som
vandrer opp i de små bekkene, er mer
beskyttet mot å bli spist (predasjon) og
andre forstyrrelser. Derfor gjennomføres
det nå et omfattende forskningsprosjekt

ville det totalt spises over 200 000 smolt.
For å undersøke dette nærmere ble det
samlet inn mageprøver fra 299 laksender i årene 1981 og 2000. I de 299
prøvene ble det funnet kun én laksesmolt. Ellers viste prøvene at laksendene
spiste mest lodde i mai, mens sil
dominerte dietten fra juni og utover hele
høsten. Basert på mengden fisk i
magene og antallet laksender, så setter
laksendene i Tanamunningen til livs
totalt 450 tonn sil, 100 tonn lodde og
rundt 50 tonn av andre arter som
sandskrubbe, torsk, hyse, ulke,
langebarn, tangsprell, sild og sei.
Resultatene fra dette studiet tyder altså
på at laksandas rykte som en stor
predator på laksesmolt i elvemunningene er sterkt ufortjent.
(finansiert av Norges forskningsråd)
hvor laksyngel merkes individuelt med
et lite elektronisk merke (PIT-merke)
som gjør at utviklingen til hver enkelt
yngel kan følges over tid. Vi kan for
eksempel få rede på hvor mange fisk
som vandrer opp og ned sidebekkene og
hvor mange av disse som overlever.
Denne typen metodikk kan gi svarene vi

T. v.: Et eksempel fra Tana på en
kulvert som effektivt sperrer for at
laksyngel kan vandre videre
oppstrøms.
Foto: Morten Johansen.
T. h.: Et eksempel fra Tana på en
rørløsning som fungerer
tilfredsstillende.
Foto: Morten Johansen.
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mangler på flere spennende spørsmål
om hvordan de ulike valgene som
yngelen gjør, påvirker dens utvikling (se
faktaboks side 56).
At fisken har bedre vekst i bekkene
tyder på at de må ha en fordel av å
oppholde seg her i forhold til i hovedelva. Selv om det fysiske miljøet i
hovedelva flere plasser i utgangspunktet
skulle være godt egnet for yngel, så
viser nyere undersøkelser at mengden
bunndyr i hovedelva generelt er svært
lav og betydelig lavere enn de tetthetene
man ser i sideelvene og mindre bekker i

PIT-merker
PIT er forkortelse for «Passive
Integrated Transponder» og er en
merkemetode som i hvert fall de som har
hunder og katter har stiftet bekjentskap
med ettersom merkene brukes til IDmerking av kjæledyr. Merkene består av
en liten kapsel hvor det inni ligger en
tett sammenrullet tynn wire. Når merket
kommer i nærheten av et elektro-

vassdraget (se figur side 53 nederst til
høyre).
Det er nok to viktige årsaker til dette.
For det første tilføres bekkene svært
store mengder lauv og annet dødt
plantemateriale i tillegg til insekter som
faller i ned i vannet. Dette gir et rikt og
godt næringsgrunnlag for insektlarver
og andre bunndyr, og disse er igjen god
mat for laksyngelen. Videre er bekkene
betydelig mindre utsatt for forstyrrende
miljøendringer enn hovedelva. Det siste
punktet forstår man når man overværer
isgangen i Tanaelva om våren. Denne
magnetisk felt fra en antenne, så lades
wiren og en signalpuls sendes ut. Pulsen
fanges opp av antennen og blir lest som
et unikt nummer av en tilkoblet logger.
Ved bruk av fastmonterte eller mobile
antenner kan fiskens posisjon følges
uten at fisken trenger å fanges.
Størrelsen på merket avgjør hvor nært
antennen må være fisken før den
registreres, men vanligvis ligger denne
avstanden mellom 20–50 cm for de
minste merkene og opp til noen få meter
for de største merkene.
Merkene legges ved hjelp av et ørlite
snitt inn i bukhulen til yngel. Den lille
T. v.: PIT-merke som opereres inn i
fiskeyngelen.
Foto: Audun H. Rikardsen.
T. h.: Automatiske PIT-antenner som
registrerer bevegelsene til lakseunger
som svømmer inn og ut av en
sidebekk til Tanaelva.
Foto: Audun H. Rikardsen.
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kan være voldsom og medfører en
betydelig skuring av elvebunnen som
kan gi store negative effekter på både
bunndyr og fisk.
Økende vanntemperatur fører som nevnt
til at fisk vokser raskere fordi
prosessene i kroppen går fortere. Dette
gjør at fiskens matbehov øker betydelig
ettersom temperaturen stiger, og den må
rett og slett spise mer og oftere. Skal den
klare dette, er det viktig at mattilgangen
er god. Dette er antagelig ikke tilfelle i
hovedelva med de lave tetthetene av
bunndyr man finner der. Ved høye
størrelsen til merkene gjør at yngel helt
ned i 6 cm kan merkes, og forsøk under
kontrollerte betingelser har vist at
merkingen gir liten eller ingen effekt på
overlevelsesevnen til fisken. Man finner
ingen negative effekter på adferd og
vekst, noe som tyder på at merkene i
svært liten grad er til hinder for fisken.
Den store fordelen som bruken av disse
merkene gir, er at fisken kan få en unik
individuell oppfølging uten at fisken
trenger å gjenfanges.

yngel, noe som viser at de fleste har
problemer med å komme seg gjennom
røret. Dette medfører et tap av potensielt
store oppvekstområder for laksyngelen.

Samlet fangst i Tana (norsk og finsk)
fordelt på stang og garnredskap i
perioden 1972–2007. Lyseblå søyler
representerer år hvor vi foreløpig
bare har data om totalfangst.

vanntemperaturer midt på sommeren
kan derfor situasjonen være at yngelen i
hovedelva blir stresset av for lite mat i
det relativt varme vannet, mens yngelen
i bekkene har rikelig tilgang til mat og
likevel høy nok temperatur til at de får
en god vekst.
Hvor mye betyr så slike små bekker
egentlig for produksjonen av laks i
vassdraget? I forhold til hovedelva er det
et relativt lite areal som er tilgjengelig i
bekkene. Samtidig viser felleforsøk
gjennom sommeren at det kontinuerlig
er en stor trafikk av yngel inn og ut av
bekkene. Det totale antallet yngel som
dermed er innom en bekk i løpet av året,
kan derfor likevel være svært høyt sett i
forhold til bekkenes areal. Legger man
til at det er hundrevis av tilgjengelige
bekker rundt i de ulike delene av
Tanavassdraget, så skjønner man at

bekkenes totale potensiale virkelig kan
være betydelig. Med andre ord, en liten
bekk kan gi mange store laks i Tana, og
dette gjelder trolig også for mange
laksevassdrag.

Forvaltningsmessige
utfordringer
Et problem med sidebekkene er at de er
svært sårbare for inngrep. Menneskelige
aktiviteter som jordbruk og veibygging
kan medføre endringer som gjør
bekkene uegnet for oppvandrende yngel.
Bildet side 55 (til venstre) viser et
eksempel på en vei som har en uheldig
rørløsning. Fra rørene og ned til bekkemunningen er det rundt 100 m, og på
denne strekningen står det svært tett
med laksyngel om sommeren. Ovenfor
veien er det bare funnet noen ytterst få

Slike kulverter kan imidlertid forbedres,
og bildet side 55 (til høyre) viser en
rørløsning som fungerer langt bedre.
Her er røret bygget godt ned slik at det
ikke blir noen foss på nedsiden av røret,
og bunnen i rører er dekket med grus
som gjør den flat og lett å passere for
små fisk. Flere steder i Tanavassdraget
har man nå også bygget om kulvertene
og erstattet gamle rør med en liten bru
slik at passasjen blir så lett som mulig
for yngelen.
Det er ingen grunn til å tro at fenomenet
med at laksen utnytter små bekker er
særegent for Tanavassdraget. Tanadalen er stadig temmelig upåvirket av
menneskelige inngrep, og resultatene
herfra kan derfor være verdifulle for
vurdering av tiltak i mer påvirkede
vassdrag andre steder. Forbedring av
miljøet for fisken i små bekker er
betydelig enklere og rimeligere enn de
mer kompliserte og ressurskrevende
tiltakene som er nødvendig i en stor elv,
og resultatene fra Tana indikerer at
fokus på de små bekkene kan ha et

Lakseunge som presser seg mot
bunnen i en av sidebekkene til
Tanavassdraget.
Foto: Audun H. Rikardsen.
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Ferskvannsulker – en
konkurrent for laksunger?
Heidi-Marie Gabler og Per-Arne Amundsen
Steinsmett er den mest tallrike fisken i Reisaelva og Signaldalseleva, men få har
sett denne lille fisken som lever på bunnen av elva. Steinsmetten spiser de samme
byttedyrene som laksungene. Kan dette være årsak til at det er lite laks i Reisaelva, og at
laksungene vokser dårligere der enn i andre elver? Forskning i Reisaelva har gitt ny
kunnskap om livet i elvene og har satt et nytt lys på gamle økologiske teorier.
teinsmetten (også kalt steinulke)
(Cottus poecilopus) er en liten
ulkefisk som lever mellom steinene på
bunnen av elver. Den blir ikke særlig
større enn 10 cm, og er en pussig liten
fisk med kamuflasjefarget kropp, et
stort flattrykt hode og store brystfinner
som den spiler ut for å holde kroppen
trykket ned mot elvebunnen.
Den har ikke skjell som de
fleste andre fisker, men et
slimlag som gjør at den lett
kan skli mellom steinene på
bunnen av elva. Derfor er
den ikke så lett å få øye på,
og mange har aldri sett den.
Den er en sjelden fisk her
nord, og i Nord-Norge finnes
steinsmett kun i to elver;
Reisaelva og Signaldalselva.
Vi tror at den kom til disse
vassdragene da isen smeltet
etter siste istid. Da lå det
nemlig store innsjøer på
vannskillet mellom Norge og

S
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Sverige med elveutløp som rant nordover gjennom Troms. Steinsmetten er
vanlig i vassdragene nord i Sverige, og
på den måten kan den ha vandret inn til
både Reisa- og Signaldalselva. Tar du
med deg en lommelykt med rødt glass
og lyser ned på bunnen av disse elvene
om høsten, så kan du kanskje få se en

steinsmett liggende på toppen av en
stein nede i vannet. Når det blir mørke
kvelder om høsten, er steinsmetten
nemlig nattaktiv.
Steinsmetten gyter om våren, og det sies
at hannfisken lokker til seg flere hunnfisk som legger eggene sine i et slags
rede, eller fester dem i taket
på et hulrom mellom steiner
på bunnen av elva. Hannulken vokter eggene og
vifter vann over dem til de
klekkes tidlig på sommeren.
To år senere får disse
Steinsmett (også kalt
steinulke) er en liten fisk
som i Nord-Norge finnes
kun i Reisaelva og
Signaldalselva. Om
kvelden kan du se
steinsmetten ligge oppå
steiner på bunnen av elva.
Foto: Heidi-Marie Gabler.

steinsmettene selv unger. Steinsmetten
er derfor en suksessrik fisk som ofte
danner tette bestander og kan dominere
i elvesystem som er godt egnet for
laksefisk.

Konkurranse om
mat og plass?

Øverst: Innsamling av laksunger og
steinsmett med elektrisk fiskeapparat
i Reisaelva.
Foto: Heidi-Marie Gabler.
Nederst: Næringsvalg hos laksunger
og steinsmett i Reisaelva. Figuren
viser andel av ulike byttedyr i dietten
gjennom sommersesongen.
Illustrasjon: Frøydis Strand.
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100

Andel av dietten %

Undersøkelsene i Reisaelva har vist at
steinsmetten i stor grad lever i de
samme områdene av elva som laksungene, og de to artene synes å ha
noenlunde samme krav både til
bunnsubstrat, dybde og hastighet på
vannstrømmen. Begge artene lever i
hovedsak av larvene til insekter som har
en del av sin livssyklus i vann – de
såkalte akvatiske insektene. De spiser
mest vårfluelarver og steinflue- og døgnfluenymfer, og det er gjerne de samme
artene av disse insektene som dominerer
dietten til både laksunger og steinsmett.
Siden steinsmetten oppholder seg på de
samme plassene og spiser de samme
næringsdyrene som laksungene, er det
god grunn til å anta at de to artene er
konkurrenter om mat og plass. For
laksungene vil dette blant annet kunne
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gi seg utslag i dårligere mat- og vekstforhold når steinsmetten er til stede.
Studiene våre har da også vist at
laksungene har et lavere matinntak og
en dårligere vekst i Reisaelva enn i
andre nordnorske elver, noe som tyder
på at de to artene konkurrerer om en
begrenset matressurs.

overtak til å utkonkurrere den andre.
I Reisaelva varierer leveforholdene for
fisk fordi vannstand og strømhastighet
endrer seg raskt og ofte. Dette kan
forklare at steinsmetten ikke
konkurrerer ut laksungene i Reisaelva
eller omvendt. «Uavgjort og poengdeling», for å bruke ei sammenligning
fra fotballen.

Gamle teorier
i nytt lys

Studiene i Reisaelva viser også at verken
laksunger eller steinsmett er kresne i
matfatet og spiser de fleste byttedyrene
som finnes med like stor appetitt. De har
dermed en effektiv utnyttelse av den
tilgjengelige føden, og selv om dette
medfører nisjeoverlapp og konkurranse,
så vil de likevel kunne sameksistere hvis
de er noenlunde jevnbyrdige i
utnyttelsen av de mange matkildene.
Men situasjonen gir likevel «poengtap
for begge lag» siden konkurransen fører
til en dårligere mattilgang for de to
partene enn det som hadde vært tilfelle
dersom konkurrenten ikke hadde vært
til stede. Dette gir seg blant annet utslag
i dårligere vekst hos laksungene og
dermed også en dårligere overlevelse.
Tilstedeværelsen av steinsmett har
dermed trolig en negativ innvirkning på
produksjonen av laks i Reisaelva.

På skolen lærer vi at to arter med likt
levesett, noe som gjerne kalles et stort
nisjeoverlapp, ikke kan leve sammen
fordi den ene over tid vil utkonkurrere
den andre. Dette prinsippet om at en art
fortrenger eller utrydder en annen (ofte
kalt prinsippet om konkurransemessig
eksklusjon) er også en godt forankret
lærdom i de fleste biologers bevissthet
og har nærmest blitt et dogme innen
økologisk teori. Mange studier viser da
også at når to arter lever sammen, så
deler de vanligvis ressursene mellom
seg ved at de for eksempel spiser
forskjellige byttedyr.
Når laksungene og steinsmetten i
Reisaelva lever side om side og spiser de
samme byttedyrene, så utfordres dette
dogmet. De seinere årene har det også
blitt publisert andre eksempler på arter
som lever sammen selv om de har et
stort nisjeoverlapp. Gamle «sannheter»
må dermed kanskje vurderes på nytt.
Nye teorier foreslår at hvis to
konkurrerende arter er svært like, eller
hvis leveforholdene endrer seg raskt og
ofte, så vil ingen av dem få et stort nok
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Hvitfinnet steinulke
i Tanavassdraget
En annen ferskvannsulke, hvitfinnet
steinulke (Cottus gobio), ble oppdaget i
en sideelv til Tanavassdraget (elva
Utsjoki) tidlig på 70-tallet, og man antar
at den ble introdusert i elva av

mennesker. Hvitfinnet steinulke har
ekspandert både oppover og nedover i
Utsjoki og finnes i dag nært samløpet
med hovedelva, men den har ennå ikke
etablert seg i selve Tanaelva.
Introduserte arter har ofte en negativ
innvirkning på de opprinnelige artene,
og vi gjorde derfor en undersøkelse for å
belyse om hvitfinnet steinulke utgjør en
trussel mot Tana-laksen ved å
konkurrere med laksungene om mat
og/eller plass.
I motsetning til funnene i Reisaelva viste
studiene våre i Utsjoki at hvitfinnet
steinulke i stor grad spiser andre
byttedyr enn det laksungene gjør. Den
har dessuten også etablert seg på andre
steder i elva enn laksungene, og samspillet mellom de to artene er dermed
nokså forskjellig fra situasjonen med
laksunger og steinsmett i Reisaelva. En
årsak til denne ressursdelingen kan
være at Utsjoki har et større artsmangfold av byttedyr enn Reisaelva, og
det er også en større variasjon i leveområder i elva. Dette kan dermed gi en
mulighet til å dele ressursene på en slik
måte at det ikke oppstår konkurranse.
Laksungene i Utsjoki vokser også mye
bedre enn laksungene i Reisaelva, så
foreløpig ser det ikke ut til at hvitfinnet
steinulke er noen stor trussel for laksen i
Tanavassdraget. ●

Fiskeparasitter
Roar Kristoffersen, Rune Knudsen og Per-Arne Amundsen
Vi våger glatt følgende påstand: det finnes ikke én eneste fisk som unngår
angrep av parasitter i løpet av livet! Fra det øyeblikk yngelen klekkes er de omgitt av
små snyltere på alle kanter. Noen finnes på større fisk og kan hoppe over til nye, noen driver
rundt i vannmassene eller sitter på bunnen klare til å hekte seg på passerende fisk, mens
atter andre ligger og lurer inni smådyr som fisken spiser.
kravler rundt at de blir et uappetittlig
det mer enn 10 000 forskjellige arter av
arasittene er en stor og mangfoldig
kvalitetsproblem. Her skal vi se
parasitter hos fisk. Noen er mikrodyregruppe som kjennetegnes ved at
nærmere på de vanligste parasittene hos
skopiske encellede dyr som er så små at
de er helt avhengige av å utnytte andre
ferskvannsfisk i Nord-Norge med
de kan krype inn i vertsfiskens celler,
og vanligvis større dyr – sine verter –
hovedvekt på slike vi kan se med det
mens de største markene kan bli godt
både som bolig og matkilde. På verdensblotte øyet.
over 10 m. Oftest legger vi ikke merke til
basis finnes det langt flere parasittiske
parasittene når fisk sløyes fordi de
enn frittlevende dyr, et faktum som kan
gjerne er små, få og lever i det skjulte,
illustreres med et par lokale eksempler.
men av og til er det så mange som
Under utynningsfisket i Takvatn ble det
som nevnt i en annen artikkel tatt ut
nesten 700 000 røye. Samtidig
forsvant det etter våre beregninger
RØYEMAKK
mer enn 40 millioner parasitter ut av
I likhet med frittlevende dyr har
FISKEANDMAKK
PHILONEMA
systemet med røya! Videre kan man
hver enkelt parasittart bestemte
SVØMMEBLÆREGJELLELUS
i enkelte 25 cm store røyer i det
krav til sitt livsmiljø eller habitat.
ORM
nærliggende Fjellfroskvatnet finne
Noen er tilpasset et liv utenpå sin
omlag 200 parasitter fordelt på åtte
fiskevert og kalles gjerne
ulike arter, altså et helt lite lokalektoparasitter. Disse har vanligvis
samfunn i én liten fisk. Totalt finnes
en enkel livssyklus ved at de smitter
direkte fra fisk til fisk, og parasittiske krepsdyr, som lakselus, er
En skjematisk framstilling av en
typiske eksempler. De fleste er
del vanlige parasitter hos røye i
imidlertid endoparasitter, som betyr
Nord-Norge, og mange
at de befinner seg et eller annet sted
forekommer også hos andre
inni fiskene, og dermed i stor grad
laksefisk. Figuren viser også
er isolert fra omverdenen. Et slikt
deres bestemte levested i fisken
innelukket levesett har mange
(se ellers teksten for detaljer).
TARMIKTE
MÅSEMAKK
fordeler, men medfører også
Tegning: Hilde Toften.
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Livssykluser med
tjuvtriks
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problemer. Et hovedproblem er å
opprettholde sin art ved stadig å få
avkommet sitt ut i omgivelsene og
derfra inn i andre fisk som virrer rundt
et sted der ute i den store verden.
I utgangspunktet kan dette synes som
en nærmest umulig oppgave, men de
indre parasittene har løst den ved en
kombinasjon av et par karakteristiske
egenskaper.
For det første kan de fleste betegnes som
rene «sex-maskiner» ved at de voksne
individene nærmest ikke er stort annet
enn en «sekk» med kjønnsorganer, oftest
både hunnlige og hannlige, med ett mål
for øye, nemlig å produsere flest mulig
egg eller larver på kortest mulig tid.
Dermed øker sjansen for at i hvert fall

noen avkom klarer å komme seg
helskinnet til andre fisk på tross av en
svært høy dødelighet i prosessen. Men
like viktig i denne sammenhengen er de
utrolige tjuvtriksene mange parasitter
har utviklet for å bokstavelig talt
manøvrere seg rett inn i gapet til nye
fiskeverter. Parasittene sørger rett og
slett for å bli spist ved at larvene opptrer
som blindpassasjerer også inni fiskens
næringsdyr. Selv den mest fristende
matpakken kan altså inneholde skumle
små kryp som bare venter på å komme
ned i fiskens mage og slå seg ned som
snylter et eller annet sted i innvollene.
Man kan nærmest si at parasittene
klatrer oppover i næringskjeden ved å
utnytte flere forskjellige dyr som trinn
på veien. Parasitter som utnytter flere

ulike verter i løpet av livet sitt, sies
gjerne å ha en indirekte livssyklus, og
som vi skal se, benytter mange av de
mest problematiske artene hos våre
ferskvannsfisker en slik taktikk.
Vi vet ikke så mye om forekomsten av
de mikroskopiske encellede parasittene,
men når det gjelder de større som vi kan
se med det blotte øyet, har vi god oversikt. Det er ikke uvanlig at det finnes
10–15 arter av slike fiskeparasitter i et
vatn eller vassdrag, og vi skal i det
følgende se nærmere på noen av de
vanligste av disse.

Bendelmarker
De langstrakte, hvite bendelmarkene er
nok den typen parasitter som oftest
opptrer i såpass store og synlige mengder at fisk vrakes. Alle har en indirekte
livssyklus som omfatter et voksent
stadium i en sluttvert og ett eller flere
larvestadier i en eller flere mellomverter.
Som nevnt følger livssyklusen gjerne en
næringskjede ved at den første verten
spises av den neste og så videre.
Ferskvannsfisk kan tjene både som
sluttvert og mellomvert alt etter hvilken
art av bendelmark en har med å gjøre.

Livssyklusen til fiskandmark: a = egg,
b = frittlevende larver, c =
hoppekreps (første mellomvert), d =
fisk som røye, ørret og sik (andre
mellomvert), e = lom (sluttvert).
Tegning: Hilde Toften i Ottar nr.
176/1989.
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Når fisken er mellomvert, ligger larvene
oftest utenpå innvollene innkapslet i
hvite cyster, men de kan også ligge løse i
bukhula eller i kjøttet. De voksne,
kjønnsmodne bendelmarkene sitter
derimot alltid festet inni fiskens tarm og
er derfor ikke synlige uten at man kutter
den opp. Voksne bendelmarker har
fremst et lite «hode» med festeorganer i
form av sugeskåler og/eller kroker, og
bak dette finnes det en tynn vekstsone
hvor nye ledd vokser ut hele tiden slik at
de kan bli svært lange. Bendelmarkene
er blant de mest hurtigvoksende
organismene i dyreriket, og enkelte kan
øke vekta si nesten to millioner ganger i
løpet av et par uker! Dette er mulig fordi
de bokstavelig talt ligger midt i matfatet
og overlater til verten sin å bruke masse
energi både på å skaffe og fordøye
maten for dem. Alt markene trenger å
gjøre er å suge opp næringsstoffer
direkte gjennom kroppsveggen. De
mangler egen munn og tarm; det er
unødvendig utstyr i slike omgivelser.
Det meste av næringa benytter de som
sagt til å vokse og produsere enorme
mengder egg, og den lange og leddete
kroppen er fylt opp med både hunnlige
og hannlige kjønnsorganer. Dette er en
sikkerhetsmekanisme som gjør at ett
individ kan produsere massevis av
avkom selv om den skulle være så
«uheldig» å forbli ensom inni vertens
tarm. I så fall befrukter den ganske
enkelt seg selv.

Bendelmark med fisk
som mellomvert
Måsemark og fiskandmark
Disse to artene har en temmelig lik
livssyklus. Forskjellen ligger primært i
hvilke sluttverter de kan utnytte. Som
navnet tilsier, er måsefugler de viktigste
sluttvertene for måsemarken
(Diphyllobothrium dendriticum) ute i
naturen, men den kan også infisere blant
annet terne, skjære og hegre. I tillegg er
det vist at den faktisk kan etablere seg i
tarmen hos mennesket i tillegg til andre
pattedyr som katt, hund, rev og rotte.
Spekteret av sluttverter for fiskandmarken (Diphyllobothrium ditremum) er
langt mer begrenset og omfatter fiskender, lom og skarv. Det faktum at
begge disse parasittene har fugler som
sluttverter, gjør at de lett spres mellom
vann og har dermed en vid utbredelse.
Eggene fra de voksne markene – opptil
800 000 i døgnet(!) – kommer ut med
sluttvertenes avføring og klekker til en
liten mikroskopisk, hårkledd larve
dersom de havner i et vatn. Der myldrer
det rundt millioner av hoppekreps, noen
millimeterstore grådige rovdyr som ser
disse larvene som et fristende måltid.
Men tar de en slik larve, er det et
spørsmål hvem som til syvende og sist
spiser hvem, for vel inne i hoppekrepsen
slår den lille parasitten tilbake! Den har
slett ikke til hensikt å bli mat, men borer
seg isteden ut i den stakkars krepsens
kroppshule og vokser ved å stjele
næring fra den. På denne måten
fungerer altså hoppekrepsene som første

En delvis åpnet magesekk fra en stor
ørret som er helt dekket av cyster
med larver av særlig måsemark, men
også en del fiskandmark. Bildet viser
også årsaken til at akkurat denne
fisken er blitt så kraftig infisert,
nemlig at den har spist mye stingsild.
Stingsilda kan være bærer av disse
parasittene, og de kan re-etablere seg
– og dermed akkumuleres i store
mengder – hos fiskespisende individer
av ørret og røye.
Foto: Rune Knudsen.

mellomvert for både måse- og fiskandmark.
Fisk som ørret, røye, sik, harr og
stingsild tjener som mellomvert nummer
to for de to bendelmarkene og får dem i
seg hovedsaklig ved å spise infiserte
hoppekreps. En annen mulighet er at
parasittene kan re-etablere seg hos store
fiskespisere som eter mange små
infiserte byttefisk som for eksempel
stingsild. Vel inne i fiskens mage starter
de små larvene på en ny indre vandring
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ved at de borer seg ut gjennom fiskens
mage- og tarmvegg. I løpet av denne
prosessen blir de fleste innkapslet
utenpå innvollene eller i bukhula i de
typiske cystene som fisken danner som
et forsvar mot inntrengerne, men noen
ganger kan særlig måsemarken også
påtreffes inni selve fiskekjøttet. Måsemarkens gulhvite cyster er ofte litt
uregelmessige i formen og gjerne én cm
eller mer i tverrmål, mens de med fiskandmark er noe mindre, mer hvitaktige
og jevnere runde.
Larvene kan leve i flere år i disse
cystene, og dermed kan enkeltfisk
akkumulere slike parasitter over lang tid
slik at de etter hvert kan bli svært tallrike og et betydelig kvalitetsproblem. Så

ligger de der da, larvene, mens de
«venter» på at nettopp deres fiskevert
skal bli spist av en passende sluttvert
som en måse eller en fiskand. Skjer
dette, har de endelig lykkes med å
komme seg til et nytt «hjem». Ringen er
sluttet, og markene kan slå seg ned i
fuglenes tarm, bli voksne og etter hvert
sende sine egne utallige avkom ut på
den samme vanskelige ferden de selv
har gjennomført.

forklarer igjen hvorfor det ofte blir store
angrep i overbefolkede fiskevatn. Her er
de større og mest attraktive byttedyrene
som for eksempel marflo og insektlarver
gjerne kraftig nedbeitet slik at fisken på
sett og vis tvinges over til å spise de
bitte små og mindre næringsrike
planktonkrepsene, deriblant hoppekreps.
Dermed blir resultatet en dobbel negativ
effekt både ved at fisken får en dårlig
vekst og samtidig mange bendelmark.

Som vi skal se, er hoppekrepsene
nøkkelarter for overføring av flere ulike
bendelmarker til våre ferskvannsfisk.
Det er derfor en klar sammenheng
mellom i hvor stor grad fisk beiter på
disse små drivende krepsdyrene og hvor
mange slike parasitter de får. Dette

Stingsildmark
Når man betrakter en stim med stingsild
som svømmer langs land, kan man ofte
se at mange er svært oppsvulmete i
buken. Dette skyldes høyst sannsynlig
angrep av en hvit, leddet og kraftig
utviklet bendelmarklarve, og det synes å
være en utbredt misoppfatning at dette
er måsemark. Det dreier seg imidlertid
om en helt annen art, nemlig stingsildmarken (Schistocephalus solidus). Disse
parasittene har fiskespisende fugl som
sluttverter, hoppekreps er atter første
mellomvert og stingsild er andre
mellomvert. Hos stingsilda vokser
larvene så mye at de kan bli omtrent like
lange som sin vert, og ofte sprekker de
små fiskene slik at markene kommer ut i
Livssyklusen til gjeddemark. Den er i
prinsippet lik fiskandmarkens (se
figur side 62) med den forskjellen at
gjeddemarken blir kjønnsmoden i
tarmen hos gjedde (sluttvert), og at
sik fungerer som andre mellomvert.
Hos siken vandrer larvene ut i kjøttet
og er dermed et stort kvalitetsproblem
med tanke på å utnytte denne arten i
et næringsfiske.
Tegning: Roar Kristoffersen.
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vannet hvor de kan leve et par døgn.
Fugler blir infisert ved å ete infiserte
stingsild eller frie larver i vannet, og det
er vist at stingsild med parasitten er mer
utsatt for å bli spist av sluttvertene enn
de uten. Parasittens tilstedeværelse
påvirker rett og slett fiskens adferd slik
at den lettere blir spist av fugl, og dermed øker også sjansen for at stingsildmarken kommer seg inn i sluttverten
sin. Snedig!

Bendelmark med fisk
som sluttvert
Ørretmark og røyemark
To nærstående arter av bendelmark er
svært vanlige inni tarmen hos ørret og
røye og har derfor fått navnene

ørretmark (Eubothrium crassum) og
røyemark (Eubothrium salvelini) etter
disse sluttvertene. Ørretmarken kan kun
etablere seg hos ørret og laks, mens
røyemarken er mest alminnelig hos røye,
men finnes også hos sik og enkelte
andre laksefisk bortsett fra laks og ørret.
Begge sitter festet med hodet i fiskens
blindsekker og med den langstrakte
kroppen bakover i tarmen. De to artene
er temmelig like, men ørretmarken blir
størst og er noe kraftigere bygd. Hos
laks kan ørretmarken bli bortimot
meteren, mens røyemarken sjelden blir
mer enn 20–30 cm lang. Livssyklusen
kan gjennomføres med bare én
mellomvert, og ja, det er hoppekreps
som har denne rollen også her. Men i
tillegg kan stingsild og abbor være
bærere av parasittene slik at større fisk
også kan bli infisert ved å ete disse.

Selv om disse markene finnes inni
fisketarmen, er det nok mange som
likevel har sett dem. Når fisk sløyes, er
det nemlig fort gjort å snitte hull i den
delen av tarmen hvor de sitter, og skjer
det, vil de gulhvite markene nærmest
velte ut og er vanskelige å overse. Da får
trøsten være at de ikke kan smitte
mennesker, og fisken er dermed like god
som mat.

T. v.: Gjeddemarken slik den ser ut
hos sine to fiskeverter. Til venstre er
sluttverten gjedde, og ved siden av
den en åpnet gjeddetarm som
nærmest er fylt opp med voksne
marker. Til høyre sees en sik,
parasittens andre mellomvert, og til
venstre for den et par sikfileter med
mange gjeddemark-larver. Ikke et
videre appetittlig syn!
Foto: Rune Knudsen.
T. h.: Når man sløyer ørret, kan man
fort komme til å snitte opp tarmen i
blindsekkområdet slik at ørretmarken
kommer til syne og kan trekkes ut.
Disse bendelmarkene blir voksne inni
ørretens tarm og kan bli nærmere
meteren lang.
Foto: Rune Knudsen.
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Gjeddemark
I mange innsjøer i Finnmark lever sik og
gjedde sammen, og dette har ofte vist
seg som en uheldig kombinasjon i
forbindelse med forsøk på å utvikle et
næringsfiske på sik. Årsaken er en
bendelmark som faktisk er avhengig av
å utnytte begge disse fiskeartene i løpet
av livet sitt. De voksne markene lever
inni tarmen hos gjedda, som dermed er
en helt nødvendig brikke for at denne
parasitten skal kunne finnes i en innsjø.
Gjeddas rolle som sluttvert er også
grunnen til at den har fått navnet
grovhaket gjeddemark (Triaenophorus
crassus). De gulhvite og trådaktige
voksne markene produserer mengder
med egg som kommer ut i vannet med
gjeddas avføring. Igjen er det hoppekreps som er første mellomvert og blir
infisert ved å spise de små svømmende
larvene som kommer ut av eggene. Sik
er gjerne ivrig på å spise krepsdyrplankton og dermed perfekt som
gjeddemarkens andre mellomvert, og det
er her problemene kan sies å oppstå. Hos
siken vandrer nemlig gjeddemarkens
larver tvers gjennom mageveggen og ut
i kjøttet mens de vokser seg ganske
lange. Flesteparten ender opp midt ute i
den beste fileten, gjerne mot ryggen og
nakken, og mange skuffede sikfiskere
vet at de hvite larvene nærmest tyter ut
som majones når man skjærer hodet av
kraftig infisert fisk. Så selv om gjeddemarken er fullstendig ufarlig for oss
mennesker, kan man ikke akkurat si at
den stimulerer appetitten!
Det er derfor helt klart at store angrep
av gjeddemark er ett viktig hinder for å
utnytte de mange sikbestandene i
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Finnmark både til nærings- og
husholdningsfiske. I sin tid måtte
60–70 % av sikfiletene kasseres på et
fiskemottak i Kautokeino på grunn av
denne parasitten. Da er det naturligvis
vanskelig å få til en lønnsom drift.
Særlig er infeksjonen høy i vatn som er
overbefolket av småfallen sik. Dette var
tilfelle i Stuorajavri i Kautokeino, men
der har vi vist at et kraftig uttynningsfiske av både gjedde og sik er et godt
botemiddel for å oppnå en betydelig
nedgang i forekomsten av gjeddemark.
Et slikt tiltak gir en dobbel positiv
effekt. For det første blir marken
«hjemløs» når gjedda desimeres og får
dermed problemer med å formere seg.
Samtidig vil en redusert sikbestand
beite mindre på hoppekreps til fordel for
andre og større byttedyr, noe som også
bidrar til at infeksjonen går ned.
Marflomark
Marflomarken (Cyathocephalus
truncatus) kan finnes i tarmen hos
mange forskjellige ferskvannsfisk, men
er oftest påvist hos ørret og røye. Navnet
har den fått etter sin eneste mellomvert,
marfloa, hvor parasitten vokser til en
kraftig larve som er nesten like stor som
verten. Hos fisken sitter denne marken
godt festet med en trompetformet sugekopp i blindsekkene, og den blir ikke
lengre enn 2–3 cm. Der lever den et par
måneder mens den produserer egg som
kommer ut av fisketarmen og faller ned
på bunnen hvor marflo kan få dem i seg
når de beiter på små næringspartikler.
Markene har en negativ innvirkning på
fiskenes trivsel, og det er vist at de kan
ta livet av småørret. Det er derfor svært
uheldig å få denne parasitten inn i et

godt fiskevann, og av denne grunnen
bør man unngå å overføre fisk eller
marflo fra vann til vann. Marflomarken
er ellers helt ufarlig for mennesker.

Ikter
Navnet ikte sier nok ikke så mye for de
fleste, men på svensk kalles denne
gruppa av parasitter for «sugmaskar».
Det er beskrivende for de to typiske
sugeskålene disse dyrene har som
voksne og som hjelper dem til å feste seg
til mage- eller tarmveggen hos sine
sluttverter. Én sugeskål er plassert
framme rundt munnen, mens den andre
finnes lenger bak på buksiden. Disse
parasittene er mye mindre enn sine
slektninger bendelmarkene, ofte bare
noen millimeter lange, og lever mer i det
skjulte. Derfor må man som regel lete
spesielt etter dem for å påvise
infeksjoner hos fisk, men gjør man det,
dukker de hyppig opp både i form av
larver og voksne individer alt etter
hvilken art det er.
Det er imidlertid noen ikter som medfører lett synlige symptomer hos
laksefisk som ørret og røye i ferskvann.
Når man sløyer en infisert fisk, vil man
nemlig kunne se to tydelige hvitaktige
og buktede linjer i blodranda. Dette er
urinlederne som er sterkt utvidede og
svulne som følge av angrep av nyreikter
(Phyllodistomum umblae). De voksne
iktene er opptil 5 mm lange og ligger
gjerne som perler i en snor inni urinlederne som ellers knapt er synlige.
Iktene har generelt kompliserte
livssykluser, og nyreiktene benytter

Denne stakkars stingsilda hadde
begge de to larvene av stingsildmark i
nedre del av bildet inni bukhula, og
det må ha kostet mye energi for den
lille fisken å fø på de svære snylterne.
Stingsildmarken må inn i tarmen til
fiskespisende fugler for å kjønnsmodne.
Foto: Rune Knudsen.

både små ferskvannsmuslinger og
steinfluelarver som mellomverter før
fisk kan bli infisert ved å spise slike
insektlarver. Disse iktene kan ikke leve i
mennesker, og infisert fisk er helt ufarlig
som føde.

forskjellige tilpasninger og finnes nesten
overalt både til lands og til vanns.
Mange er frittlevende, men det er nok de
parasittiske rundormene som folk flest
har lagt merke til, oftest kanskje som
kveis i levra på torsk. Flere rundorm har
ferskvannsfisk som slutt- eller mellomvert, men her skal vi kun nevne
svømmeblæreormen (Cystidicola
farionis) som man i voksent stadium
kan finne i store mengder inni svømmeblæra hos røye og noen få andre
fiskearter.
Svømmeblæreormen er særkjønnet, og
hunner og hanner parrer seg i svømmeblæra. Hunnene legger eggene i
åpningen mellom svømmeblæra og
fiskens svelg, og derfra føres de
gjennom tarmkanalen og kommer ut
med fiskens avføring. Flere arter av
krepsdyr kan være mellomvert, men
marfloa er nok den viktigste i våre
innsjøer. Blir et egg spist av ei marflo,
klekkes det og utvikles til en larve, og

blir marfloa spist av ei røye, er ringen
sluttet. Larven kryper fra magen og inn i
fiskens svømmeblære og utvikler seg til
det voksne stadiet. Svømmeblæreormen
lever lenge i fisken, og det kan derfor i
noen tilfeller bli store ansamlinger av
mark i svømmeblæra. Vi har enkelte
ganger funnet flere tusen mark i én fisk.
Da er det trangt om plassen i svømmeblæra, som gjerne er kraftig utspilt,
betent og væskefylt, og som sikkert også
har mistet sin trykkregulerende
funksjon slik at fisken kan få problemer
med å bevege seg opp og ned i vatnet.

Krepsdyr og igler
De fleste krepsdyr er frittlevende, men
det finnes også en del arter som er
parasittiske på fisk. Mange av disse er
lette å se siden de oftest sitter på utsiden
av kroppen eller på gjellene og i
munnhula. De kalles gjerne fiskelus eller
gjellelus alt ettersom, og noen av dem

Rundormer
Rundorm har en trådformet rund kropp
som ofte er spiss i begge endene. De
utgjør en stor dyregruppe med mange
Flere fiskeigler på en røye. Finnebasene er et yndet oppholdssted for
disse blodsugerne, og de forlater ofte
fisken for en periode når de har fylt
seg opp med blod.
Foto: Rune Knudsen.
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kan være svært plagsomme for fisken
om de opptrer i store menger. På sjøvandrende laksefisk er det særlig den
marine lakselusa som har vært i fokus,
mens ulike arter av gjellelus er vanlige i
ferskvann i våre nordlige strøk. Blant de
mest utbredte er et par nærstående arter
som forekommer på gjellene hos
henholdsvis laks (arten Salmincola
salmoneus) og røye (arten Salmincola
edwardsi). Dette er parasittiske
hoppekreps som kjennetegnes ved at
hunnen er utstyrt med to store
eggsekker på bakkroppen. Hunnene er
gjerne 5–10 mm lange, mens hannene er
små (ca. 1 mm) og uanselige og
forsvinner straks parring har funnet
sted. Larvene som kommer ut når
eggene klekkes, er frittsvømmende og
sprer seg på samme måte som fiskelus
direkte til annen fisk, mest sannsynlig
med fiskens åndingsvann som går
gjennom munnhulen og gjellene.
En annen gruppe av ektoparasitter er
iglene, som ved hjelp av to sugeskåler,
en foran og en bak, fester seg til verten
og suger blod. Det finnes en rekke
iglearter i ferskvann, men kun noen få er
parasitter på fisk. Vanlig fiskeigle
(Piscicola geometra) forekommer på
mange fiskearter. Den er 3–5 cm lang
med langstrakt smal kropp og et
karakteristisk fargemønster. Børsteigler
(Acanthobdella pelledina) er tykkere i
Gjellelus på en laks fra Altaelva. Det
er bare hunnene av disse krepsdyra
som er parasitter på fiskens gjeller, og
vi ser de to karakteristiske eggsekkene hengende bakerst på dyret.
Foto: Audun H. Rikardsen.
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fasongen enn vanlig fiskeigle, og man
finner dem vanligvis festet ved finnene
på ørret, røye, harr og sik. Iglene er ikke
avhengig av å henge fast i verten sin
hele tida, men kan slippe taket og være
frittlevende en periode når de har fylt
seg med blod, før de på nytt fester seg til
en fisk igjen når det er nødvendig med
mer næring.

Er det mulig å bli
kvitt dem?
Selv om de fleste parasittene hos våre
ferskvannsfisk er helt ufarlige for
mennesker, så kan de virke uappetittlige
og forringe fiskens verdi som mat.

Parasittene har også oftest en negativ
innvirking på verten sin, for eksempel
ved at fisken vokser dårligere, eller, i
mer sjelden tilfeller, at de fører til stor
dødelighet. Det er derfor ønskelig å
begrense spredningen og redusere
forekomsten av parasitter, og forbyggende tiltak er i denne sammenhengen viktige. For det første bør man
unngå overføring av fisk og næringsdyr
mellom vassdrag og innsjøer, da dette
også fort kan spre parasitter. I tillegg er
det svært viktig å grave ned eller brenne
fiskeavfall slik at man unngår at
parasitter spres til fugl eller andre
sluttverter. Som vi har sett, er mange
plagsomme parasitter mest utbredt i
overbefolkede fiskevatn, dels som et
resultat av at smittefaren gjerne øker
med økt fisketetthet. Studiene våre har
vist at kultivering av slike vatn gjennom
hardt uttynningsfiske også kan redusere
parasittproblemet, særlig hvis man tar
hensyn til parasittenes livssyklus og
beskatter sluttvertene. Men parasittene
er samtidig også en naturlig (og
fascinerende!) del av ethvert økosystem,
så helt kvitt dem blir vi nok ikke. Da er
det jo greit å vite at både skikkelig
nedfrysing, steiking, koking og raking
tar livet av alle parasittene som er
omtalt her, og dermed er fisken helt
ufarlig å spise. ●

Gyrodactylus salaris –
laksedreper og røyeplager
Roar Kristoffersen, Anja C. Winger, Rune Knudsen og Audun H. Rikardsen
Den lille fiskeparasitten Gyrodactylus salaris forbindes nok først og fremst med laks, og
omtales gjerne som «laksedreperen». Ny forskning har vist at også røye kan være en god vert
for parasitten, og røya kan derfor bidra til å opprettholde infeksjoner i smittede vassdrag og en
videre spredning av G. salaris til nye vassdrag. Parasitten har imidlertid vist seg å være mye
mindre dødelig for røya enn for laksen, så dermed kan den kanskje også kalles «røyeplageren»?
pp gjennom historien har
mennesket alltid flyttet dyr og
planter til nye områder. Resultatet har
ofte vært katastrofalt. Et typisk
eksempel fra vårt land er den
uforvarende innførselen av G. salaris fra
Sverige på 1970-tallet. Den lille snylteren
er seinere blitt en alvorlig trussel mot
norsk villaks. Den viktigste spredningsmåten til våre vassdrag har vært
utsetting av fisk fra smittede settefisk-

O

anlegg, men også vandring av infisert
fisk fra smittede til friske elver har
forekommet. Så langt er 46 norske
vassdrag blitt infisert. 24 er behandlet
kjemisk (primært med rotenon), og 15 av
disse er friskmeldt. I følge Direktoratet
for naturforvaltning medfører dette
årlige inntektstap i størrelsesorden
200–250 millioner kroner. Fram til i dag
har snylteren kostet Norge 3–4
milliarder kroner.

Problematisk
livssyklus
G. salaris er en bitte liten flatmark (0,4
mm) som smitter direkte mellom fisk,
enten ved kontakt eller ved å slippe seg
løs og feste seg på en ny fisk via
vannmassene eller bunnsubstratet.
Livssyklusen er «skummel» i den
forstand at et angrep av bare ett individ
kan gi opphav til en masseinfeksjon på
en ny fisk i løpet av kort tid. Årsaken er
Gyrodactylus fester seg til fisken
med en rekke kroker bakerst på
kroppen. De to største i midten kan
trekkes ut og inn som klørne på en
katt, og tillater dermed at den lille
marken kan bevege seg rundt på
fisken. Det lyse området i midten er
neste generasjon som ligger klar til å
fødes.
Foto: Anja C. Winger.
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at mordyret inneholder flere nye
generasjoner liggende inni hverandre
som en russisk tredokke. Hvert av disse
«barna» gir i sin tur opphav til 1–4 nye
avkom som igjen får 1–4 avkom hver
også videre. Dette medfører at parasitten
potensielt kan ha en svært hurtig
bestandsvekst på en vertsfisk dersom
denne ikke kan mobilisere mottrekk.
Våre studier har påvist godt over 10.000
G. salaris på én liten laksunge som
dermed ikke har noen sjanse til å
overleve.

Langtidsdynamikk i
Skibotnelva og
Signaldalselva
Selv om laks regnes som parasittens
hovedvert, har tidligere eksperimenter
og feltstudier vist at også røya kan
fungere som vert. I de to eneste infiserte
vassdragene i Troms og Finnmark,
Skibotnelva (påvist smittet i 1979) og

Signaldalselva (påvist smittet i 2000),
finnes det bestander av sjørøye side om
side med laks. Skibotnelva har vært
rotenonbehandlet to ganger (i 1988 og
1995), men er blitt re-infisert begge
ganger. En av våre hovedhypoteser er at
parasitten overlevde på røye som sto i
ubehandlede sidebekker og
myrområder.
For å undersøke dette har vi for det
første overvåket forekomsten av G.
salaris hos røya i de to vassdragene i
nærmere fire år. Resultatene herfra viser
at infeksjonen generelt sett er høyest i
Signaldalen, mens mønsteret i endringene gjennom året er svært likt i begge
elvene. Det typiske forløpet er en betydelig nedgang gjennom vinteren slik
at infeksjonen er svært lav om våren.
Deretter bygger den seg kraftig opp
igjen gjennom sommeren til et årlig
maksimum om høsten. Da er omlag 40
og 80 % av ung røye infisert i henholdsvis Skibotnelva og Signaldalselva. Den
store forskjellen mellom de to elvene kan
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Andel røyeunger (%) med
infeksjon av
Gyrodactylus
salaris i
Skibotn-elva
(heltrukket
linje) og
Signaldals-elva
(stiplet linje) i
perioden fra
oktober 2003 til
oktober 2005.

Litt av ryggen til en laksunge som er
sterkt infisert av Gyrodactylus
salaris. Parasittene ser ut som tett i
tett med små korn.
Foto: Stig Sandring.

skyldes flere samvirkende faktorer. En
mulighet er at røya i Skibotn er blitt
mindre mottagelige enn sine artsfrender
i nabovassdraget, siden Skibotnelva har
vært infisert i mye lengre tid og røya
dermed har kunnet utvikle bedre
mottrekk mot parasitten. Det gjenstår
imidlertid å undersøke dette
eksperimentelt. En annen mulighet er at
det ennå finnes flere kraftig infiserte
laksyngel i Signaldalselva, noe som kan
ha ført til et høyere smittepress på røya
der.
Et annet generelt trekk i begge elvene i
denne undersøkelsen var at flere av den
aller yngste røyeyngelen (0+) var
infiserte sammenlignet med eldre
individer, noe som kan tyde på at fisken
blir mindre mottagelig med alderen.
Dette har vi også undersøkt nærmere i
en del eksperimenter.

Felteksperimenter

opprettholdes hos de yngste røyene
alene i minst seks måneder gjennom
sommeren og utover høsten til forsøkene
måtte avsluttes på grunn av is. Dette
understreker altså at de aller yngste
røyene generelt har en temmelig liten
motstandsevne mot de små snylterne.
Likevel registrerte vi betydelige
svingninger i det gjennomsnittlige
antallet G. salaris på hver enkelt fisk.
Økningene skyldtes selvsagt at
parasittene formerte seg hurtig, mens
nedgangene antagelig hadde sammenheng med at noen av de mest infiserte
fiskene døde underveis, og dermed
forsvant også en del parasitter ut av
systemet med disse. Totalt sett var det
ca. 20 % av de infiserte smårøyene som
døde som en direkte følge av parasittangrep i løpet av de vel 70 dagene
forsøket varte.

For ytterligere å teste vår hovedhypotese har vi gjennomført en rekke
felteksperimenter i en avsperret sidebekk til Skibotnelva. Ett mål var å
avklare om G. salaris kan overleve på
røye gjennom vinteren uten at laks er
tilstede som smittekilde, og forsøket
viste at det er mulig selv om infeksjonen
som forventet gikk kraftig ned. Dette
indikerer at parasitten faktisk kan
overleve gjennom året innen en røyebestand selv om laksen skulle bli
utryddet, eller hvis elva blir stengt for
anadrom fisk.

1.00

Andre eksperimenter har som nevnt
omfattet infeksjonsdynamikk og effekter
av G. salaris hos nyklekket røyeyngel
fra Skibotnelva, og disse har både vist at
all yngel er mottagelig for infeksjon, og
at en levedyktig parasittpopulasjon kan
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Resultater fra et
eksperiment med to
grupper av nyklekket røyeyngel,
hvorav en ble infisert med
Gyrodactylus
salaris og den andre
var uinfisert.
Linjene viser at
dødeligheten totalt
sett var tre ganger
større hos de
infiserte fiskene
(heltrukket linje)
enn hos de uten
parasitter (stiplet
linje).

Hos om lag to måneder gamle røyeunger
var bildet litt annerledes. Etter at disse
fiskene ble eksponert for G. salaris, ble
det først observert en økning etterfulgt
av en klar nedgang i parasittforekomsten, og ingen fisk døde som
følge av infeksjonen. Dette tyder på at
røye ved denne alderen kan respondere
mot G. salaris selv om det var store
individuelle forskjeller i infeksjonsforløpet. Det er ennå uvisst om disse
forskjellene skyldes at noen yngel
allerede etter få uker er bedre rustet mot
parasitten enn andre, eller om alle blir
bedre rustet etter hvert og det mer eller
mindre er tilfeldig hvilke som får de
største parasittmengdene. Det bør også
nevnes at i løpet av forsøkene observerte
vi hyppig både ødeleggelser av finnestrålene og fortetninger i hornhinnen i
øynene hos yngelen, og det kan se ut til
at dette skyldtes angrep av G. salaris i
tidlig alder. På bakgrunn av dette kan vi
altså konkludere med at røyeyngel er
svært mottagelige for G. salaris, og røya
er sannsynligvis en viktig årsak til
parasittens fortsatte tilstedeværelse i
Skibotnelva.

Sjørøye og smittefare
Vår forskning omkring G. salaris og
røye i Troms har også dreid seg om
smittefaren mellom ulike vassdrag. For
det første er det påvist at en høy andel
voksne sjørøyer er bærere av parasitten
etter gyting seint på høsten. Samtidig
har et prosjekt med elektronisk merking
av stor sjørøye i de to elvene
dokumentert at fisken kan forflytte seg
hurtig mellom ulike vassdrag på denne

Dager
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årstiden, og en stor andel vandrer
overraskende nok ut i sjøen igjen
allerede rundt juletider. Videre ble det
våren 2007 for første gang påvist
utvandrende sjørøyesmolt med G.
salaris i Skibotnelva, og sett i sammenheng er dette viktige data for å utvikle
gode risikomodeller for smitte mellom
vassdrag.
Ved siden av at resultatene fra våre
undersøkelser er interessante for
forvaltningen, er det langsiktige målet å
benytte innsamlede data til å utvikle en
epidemiologisk modell for dynamikken i
infeksjonen av G. salaris hos unge
stadier av røye. Forskningsgruppa
håper denne nye kunnskapen samlet
skal bli et bidrag både til å hindre videre
spredning og kanskje også til å kunne
eliminere parasitten fra våre vassdrag.
Ferskvannsgruppa ved NFH
samarbeider med forsker Sten
Siikavuopio, Nofima, professor Tor A.
Bakke, UiO, forskere ved NINA og med
lokale støttespillere i Skibotn og
Signaldalen når det gjelder forskningen
på G. salaris i Troms. ●

Innsamling av ung laksefisk ved
elektrisk fiske i Signaldalselva i
Troms. I bakgrunnen Otertind eller
Cávkkosvárri (1360 m o.h.).
Foto: Stig Sandring.
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Svalbardrøya arkiverer
historiske klimadata
Martin-A. Svenning, Jane A. Godiksen og Eigil T. Bjørvik
Svalbardrøya blir opptil 35 år. Gjennom hele livet lagrer den
informasjon i øresteinene om blant annet alder, årlig tilvekst og om den har
vært i saltvann. Ved å måle mengden oksygen i øresteinene kan vi nå også finne ut hvilke
vanntemperaturer røya har levd i. Denne kunnskapen kan brukes til å forutsi hvordan
klimaet vil påvirke Svalbardrøya i framtida.
øya er eneste ferskvannsfisk på
Svalbard. I nesten alle innsjøene
som ligger lavere enn marin grense (ca.
50–60 m over havet), og som ikke
bunnfryser, lever det røye. Vi antar at

R

det finnes røye i mer enn 200 innsjøer i
dette høyarktiske øyriket. Temperaturen
i innsjøene er svært lav, sjelden over
6–7 °C om sommeren, og isen ligger i
nærmere 10 måneder. I midten av juni,

når fisket etter sjørøya allerede er godt i
gang på fastlandet, kan det fortsatt ligge
1,5–2 m is på innsjøene på Svalbard.
I følge klimaekspertene vil det både bli
varmere og våtere vær på Svalbard de
neste 100 årene. Lufttemperaturen vil
trolig øke både sommer- og vinterstid,
mens det er mer uvisst hvor mye av den
økte nedbøren som vil komme som snø.
I et nystartet prosjekt, finansiert av
Forskningsrådet, benytter vi øresteinene
hos røya som ferdskriver og klimaarkiv
Linnévatnet i midten av august. Isen
har gått et par uker tidligere, og
vanntemperaturen i overflata er nå på
det høyeste, det vil si ca. 6 °C. Den
isfrie perioden er kort, og i oktober er
innsjøen igjen dekket av is. Det er
uvisst hvordan klimaet vil påvirke
innsjøene på Svalbard i framtida. Selv
om lufttemperaturen øker, kan de
økende snømengdene forverre
forholdene for røya i disse innsjøene.
Foto: Martin-A. Svenning.
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Hvordan vil økt
temperatur og nedbør
påvirke innsjøene?

Når røya svømmer gjennom de
oksygenrike arktiske innsjøene, vil
oksygen opptas i blodet og føres
videre til endolymfen som omslutter
fiskens indre øre. Avhengig av vanntemperaturen vil ulike mengder av de
to oksygenisotopene (18O og 16O)
lagres i øresteinene. Årssonene i
øresteinene representerer dermed et
historisk miljøarkiv som kan fortelle
oss hvilke vanntemperaturer fisken
har opplevd i ulike somre/år.
Grafikk: Audun Igesund.

for å påvise hvordan ulike klimavariabler de siste 70–80 årene har
påvirket Svalbardrøyas levesett. I denne
artikkelen vil vi presentere noen
foreløpige resultater fra prosjektet, samt
tillate oss å spekulere litt i hvordan ulike
klimascenarier vil kunne påvirke leveforholdene til Svalbardrøya i årene
framover.
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Innsjøene på Svalbard er islagte ca. 10
måneder i året og blir sjelden isfrie før
midten/siste halvdel av juli. Siden det
fram til nå har vært relativt lite nedbør
(snø) på Svalbard, har tidspunktet for
isgang stort sett vært avhengig av
solinnstrålingen eller lufttemperaturen
på vårparten. Mye sol (høy lufttemperatur) i juni har normalt gitt tidlig
issmelting, lang isfri periode og økt
tilvekst og overlevelse hos røyeungene.
Dermed skulle en tro at et varmere
klima framover skulle gi enda bedre
oppvekstforhold for Svalbardrøya.
I følge klimaprognosene vil imidlertid
ikke bare temperaturen, men også
nedbøren øke relativt kraftig på
Svalbard de neste 100 årene. Siden mye
av den økte nedbøren trolig vil komme
som snø, kan dette ha store negative
effekter for røya.
Basert på våre foreløpige resultater
finner vi at i perioden fra 1950 og fram
til i dag, har de få årene med mye snø
gitt sein issmelting på innsjøene – også i
de årene der vårtemperaturen har vært
relativt høy. Dette indikerer at den
antatt økende lufttemperaturen de
nærmeste 100 årene ikke vil kompensere
for den økte snømengden, og at røyeungene likevel får dårligere vekstforhold
sommerstid. Dette er analogt med det
som vil skje i høyfjellsområdene i Norge,
der mye av nedbøren vil falle som snø.
Studier av innsjøer på Hardangervidda

Øresteiner fra en 30 og en 2 år
gammel Svalbardrøye. De lyse og
mørke sonene representerer
henholdsvis sommer- og vintersoner.
Antallet vintersoner forteller hvor
gammel røya er, mens bredden på
sonene forteller oss hvor mye fisken
har vokst i ulike år. Fra den største
øresteinen, tilhørende en 30 år
gammel røye fanget i 1993, kan vi
derfor beregne hvor mye røya vokste
for eksempel somrene 1964, 1965
også videre. Videre kan mengden av
grunnstoffet strontium i årssonene
fortelle oss om røya har vært i saltvann i noen av somrene (levd som
sjørøye), mens forholdet mellom
oksygenisotopene avslører hvilken
vanntemperatur den har opplevd i
ulike somre/år.
Foto: Martin-A. Svenning.

bekrefter dette. Her har snørike vintre
ført til dramatisk nedgang i vekst og
overlevelse hos ørretbestanden.
Vi regner med at opptil 80 % av
primærproduksjonen i arktiske innsjøer
skjer mens de er islagte. Dette skyldes

blant annet at innfrysningen skjer ved
lav lufttemperatur og i perioder med lite
nedbør. Dermed blir isen svært
gjennomsiktig og sollyset trenger ned i
vannsøyla, selv ved halvannen til to
meter tykk is. Dersom vi får økt
nedbør/snø, vil imidlertid isen bli mer
«snøete» og mindre klar/gjennomsiktig.
Snø som legger seg oppå isen vil ha en
enda mer dramatisk lysreduserende
effekt, og det er beregnet at noen få cm
med snø har like stor lysbegrensende
effekt som halvannen meter med klar is.
Dette betyr at det framtidige klimascenariet med økende snømengder trolig
vil føre til at mindre sollys slipper
gjennom isen. Primærproduksjonen vil
dermed reduseres i vintermånedene,
isløsningen utsettes og vekstsesongen
for røya blir kortere. Den antatt økende
lufttemperaturen vil kompensere noe for
dette. I innsjøer som ligger nært isbreer,
vil økende sommertemperatur gi økende
bresmelting og mer breslam. Dette gir
mindre solinnstråling og lavere primærproduksjon og dermed verre forhold for
røya. Med unntak av klarvannsjøer
(innsjøer uten brepåvirkning), hvor
økende lufttemperatur kan føre til lengre
isfri periode og dermed bedre vekstvilkår for fisken, vil den antatt økte
temperaturen og nedbøren i arktiske
områder, stort sett forverre levevilkårene for Svalbardrøya. Effekten vil
imidlertid variere kraftig mellom år, og
mellom ulike vassdrag på øyriket.

Hva kan øresteinene
fortelle oss om
klimaet?
Øresteinene (otolittene) er et balanse/sanseorgan i hodet hos alle fiskearter.
De dannes allerede før fisken klekker, og
hvert år deponeres nye soner. Sommersonene opptrer som lyse og brede, mens
vintersonene er svarte og smale. Dette er
sammenlignbart med årringene på trær.
Hos Svalbardrøya er forskjellen mellom
årssonene svært markante, og selv
gamle fisker (30–35 år) er relativt enkle
å aldersbestemme. Siden øresteinene
vokser i rimelig samsvar med fisken, vil
bredden på sonene også fortelle oss hvor
mye røya har vokst hvert år.
Konsentrasjonen av ulike stoffer i
fiskens omgivelser (vannet) påvirker
direkte hvor stor andel av stoffene som
lagres i hver av årssonene. Blant annet
vil det hos røye som vandrer ut i sjøen
sommerstid (sjørøye), deponeres mye
strontium, og mengden av dette stoffet i
de ulike årssonene kan dermed fortelle
oss hvilke år røya har vært i sjøen (se
Ottar nr. 5, 2001).
I et samarbeidsprosjekt med
Universitetet i Waterloo (Canada)
forsøker vi nå for første gang å måle
mengden av stabile oksygenisotoper
(18O/16O) i øresteinene hos Svalbardrøye. Når vann føres over gjellene til
fisken, vil oksygen opptas i blodet og
føres videre til endolymfen – som
omslutter øresteinen i fiskens indre øre.
På denne måten vil oksygenisotopene
deponeres eller lagres i øresteinen. Siden
denne prosessen er temperaturavhengig,

Bildet viser en iskjerne fra
Linnévatnet i mai 2002. Selv om isen
var mer enn halvannen meter tykk,
var den så gjennomsiktig at vi kan se
armbandsuret igjennom isen. Dette
skyldes at innsjøene på Svalbard
islegges ved svært lave lufttemperaturer og lite nedbør/snø. Selv
om isen utpå vårparten (juni året etter
islegging) blir halvannen til to meter
tykk, vil det meste av sollyset trenge
gjennom isen og ned i vannsøyla.
Dette fører til at opptil 80 % av
primærproduksjonen foregår mens
innsjøene er islagte. Klimaekspertene
hevder at nedbøren vil øke på
Svalbard i årene fremover, og at det
vil komme mer snø. Dette fører trolig
til mer «snøete» og mindre
gjennomsiktig is. Videre vil snø som
legger seg oppå isen, ha en ekstremt
lysreduserende effekt, og bidra til
vesentlig senere isløsning.
Foto: Martin-A. Svenning.

vil mengden av oksygenisotoper i de
ulike årssonene i øresteinen kunne
fortelle oss hvilken temperatur fisken
har opplevd i ulike somre/aldre.
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Pionerarbeid
Øresteinen hos røye er betydelig mindre
enn hos mange andre fiskearter, og det
var derfor spesielt vanskelig å samle
opp tilstrekkelig materiale fra de små
årssonene, spesielt hos sommergamle
(2–3 cm) røyer. Etter at øresteinene ble
polert, ble årssonene tydeligere, og vi
boret oss ned i de ulike årssonene ved
hjelp av en spesiallaget boremaskin.
Støvet som ble virvlet opp av det 0,02
mm brede boret, ble sugd opp i et filter
og varmet opp til 350 °C for å fjerne
organiske partikler. Deretter ble det
tilsatt svovelsyre for å frigjøre
isotopene, og dermed hadde vi et godt
utgangspunkt for å finne mengden av
stabile isotoper.

R2 = 0,97; n = 18; p<0.001

Indeks 18O/16O
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Øverst: Svalbardrøye med spennende
miljøarkiv i hodet.
Foto: Jane A. Godiksen.
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Sammenhengen mellom mengden
oksygenisotoper i øresteinen og
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Nederst: Sammenhengen mellom
forholdet av oksygenisotoper 18O og
16O i øresteinene hos røye og vanntemperatur under oppveksten.
Resultatene stammer fra et
kontrollert forsøk ved Havbruksstasjonen i Kårvika, der røyeyngel i et
halvt års tid ble oppdrettet ved seks
ulike vanntemperaturer (fra 2 til
14 °C). Dette betyr at dersom vi
fanger ei røye i en innsjø på Svalbard,
med en indeks på 32,6 i en av
sommer-sonene i øresteinen, har røya
levd ved en vanntemperatur på
ca. 3 °C denne sommeren.

vanntemperaturen fisken har levd
under, varierer mellom ulike fiskeslag.
Vi gjennomførte derfor et eksperimentelt
forsøk ved Havbruksstasjonen i Kårvika
utafor Tromsø, der vi oppdrettet yngel
av røye ved seks ulike vanntemperaturer (mellom 2 og 14 °C). Vi
fant da en rimelig klar sammenheng
mellom vanntemperaturen og andelen
av oksygenisotoper i øresteinene, og
som heldigvis ikke var avhengig av
hvor raskt fiskene vokste. Dermed
kunne vi for første gang etablere ei
ligning som beskrev det generelle
forholdet mellom vanntemperatur og
deponeringen av oksygenisotoper i
øresteinene hos røye. Dette pionerarbeidet representerer første fase i

prosjektet og betyr rent praktisk at vi nå
kan undersøke en ørestein fra ei 35 år
gammel røye og beskrive temmelig
nøyaktig hvilke sommertemperaturer
fisken har opplevd gjennom alle sine
leveår. Ved å koble historiske vanntemperaturer opp mot biologiske
parametre som vekst, gytesuksess,
rekruttering også videre, vil vi i neste
fase av prosjektet (2008–2011) forsøke å
anslå hvordan ulike klimascenarier vil
påvirke røyebestandene på Svalbard i
årene framover. Vi håper med dette å
bidra til en bedre forvaltning av

Atomkjernen

grunnstoffer forekommer i flere
varianter eller isotoper. Oksygen har tre
stabile isotoper, der de mest brukte er
Atomkjernen i et grunnstoff er bygd opp
16O og 18O. Den tyngste av disse, 18O,
av protoner og nøytroner, som vi med en
fellesbetegnelse ofte kaller nukleoner.
har følgelig flest (18) nukleoner. Allerede
Antall protoner i kjernen bestemmer
på 1940-tallet ble det oppdaget at når
hvilket grunnstoff vi har, mens
oksygen inngår i kjemiske reaksjoner,
nukleontallet bestemmer vekten. Alle
skjer en temperaturavhengig
fraksjonering av
16
18
isotopene. Ved høy
temperatur anrikes mest
av den lette isotopen (16O),
- - mens den tyngste (18O)
bevares best ved lave
temperaturer. Dermed kan
+
+
vi ved hjelp av andelen
+ +
+ +
+
+
tunge og lette isotoper i de
+ +
+ +
+
+
+
+
ulike årssonene i
øresteinen til røya, også
finne ut hvilken
vanntemperatur røyene
+
Proton
Nukleoner
har opplevd i ulike år.
Nøytron
Elektron
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Svalbardrøya, der blant annet klimaet
vil inkluderes sterkere i forvaltningsmodellene. ●

Isotopkonsentrasjonen (δ18O) beregnes
slik:
18
18

O=

O/16 O - prøve
18
O/16 O -PDB

-1

- 18O/16O - prøve = isotopforholdet i
otolitten
- 18O/16O –PDB = isotopforholdet i en
standard som kalles PDF (opprinnelig
fra en karbonatprøve fra Pee Dee
Formasjonen i Sør-Carolina (USA).
I figuren på side 76 har vi fremstilt en
indeks av 18O og 16O-isotopen gitt som:
1000 x ln(α ), der α representerer en
komplisert ligning der både
isotopkonsentrasjonen i øresteinen, i
standarden og i vannet inngår.
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Fotograf: Rolf Ärnström (1914 – 1997)
Motiv: Blåbærplukkere, 1947
Sted: Lannavaara, Kiruna, Sverige

Hentet fra Fotoarkivet, Tromsø Museum www.unimus.no/foto

FOT O G R A F I E T

Rolf Ärnström var ”nomadskol-lärare”. Han har gjort en fotodokumentasjon av det samiske miljøet i Lannavaara og Øvre
Soppero. Bildene av elever på skole og i fritid er uvanlige. Her er det Kristina Simma, Johan Blind og Partapuoli som bidrar til
husholdet med bærplukking. Men som vi ser, har solvarme, søte blåbær allerede funnet veien andre steder. Det kom godt med
når frost og snø nærmet seg – og det lenge før antioksidanter var oppdaget som veien til lykke og evig ungdom.
Sveinulf Hegstad, fotoarkivar
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I dette nummeret av Ottar kan du lese
om ferskvannsfisk i våre nordlige
innsjøer og elver og lære mer om en
rekke spennende tema. Hvordan går
det for eksempel med fisken i

Øst-Finnmark, men nesten ikke til stede
andre steder i Nord-Norge. Eller du har
funnet små makk i fisken du har fanget
og lurt på hva dette er. Dette og mange
andre spørsmål om både fisk, parasitter
og ferskvannsmiljø får du svar på i dette
heftet som presenterer gammel og ny
kunnskap om det fasinerende livet i
innsjø og elv. God fisketur i et
spennende Ottar!

ISSN 0030 - 6703

Ferskvannsfisk

Takvatnet mange år etter at uttynningsfisket der ble avsluttet? Hvorfor
finnes røye og sik i mange ulike former,
og hvilken innvirkning har en fremmed
fiskeart om den blir innført til et nytt
vassdrag? Og hva avgjør om ørret og
røye vandrer ut i sjøen, og hvordan
oppfører laksen seg på vei ut i havet?
Kanskje har du også lurt på hvorfor
fiskearter som sik og gjedde er vanlige i

