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Kulturlandskapets perler og biologiske 
hotspots

Gaute Kjærstad, Dag Dolmen og Bjørn Sæther

Denne artikkelen omhandler koloniseringen av vannvegetasjon og fauna i en nyoppgravd dam: 
Loddvatnet i Melhus, Sør-Trøndelag. Gårds-, hage- og parkdammene er blitt betegnet som «perlene» 
i kulturlandskapet. Slike ferskvannslokaliteter er imidlertid mange steder i Europa nå blitt fåtallige; 
dette gjelder også i Norge. Og med dammene er ikke bare et vakkert landskapselement blitt stadig mer 
sjeldent, men også en særegen del av faunaen, de såkalte «damartene». Dette er arter som blant annet 
tåler dårlig predasjonstrykket fra fisk, og som derfor ofte ikke finnes andre steder. Små fisketomme 
vannobjekter er således blitt leveområder for en rekke uvanlige planter og dyr. Dammene må dessuten 
også betegnes som hotspots med hensyn til artsrikdom. 

Innledning

Nedgangen av antall gårds-
dammer har vært spesielt stor 
etter etableringen av brønnloven 
av 1957, nå inkludert i plan- 
og bygningsloven av 2008, 
fordi sikring av gårdsdammer 
ble påbudt. Mange grunneiere 
valgte da å fylle igjen dammene 
i stedet for å etterkomme på-
budet om sikring (Dolmen 
1991). På Romerike forsvant så 

mye som en tredel av kultur-
landskapsdammene i perioden 
1980−1990 (Dolmen mfl. 
1991). Den nasjonale 3Q-over-
våkningen (Norsk institutt for 
skog og landskaps overvåknings-
system for jordbrukets kultur-
landskap) indikerer heldigvis at 
det i dag igjen har vært en viss 
økning i antall gårdsdammer på 
landsbasis, hele 8 %, i perioden 
1998−2008 (Pedersen & Stokstad 
2012). Men selv om en del 

Gaute Kjærstad (f. 1967) er cand.scient. fra Universitetet i Trondheim og forsker 
ved NTNU Vitenskapsmuseet hvor han jobber med bunndyr i forbindelse med 
vassdragsreguleringer og rotenonbehandlinger, rødlister, kartlegging av arter og 
naturtyper.

NTNU Vitenskapsmuseet, seksjon for naturhistorie, NO-7491 Trondheim. 
Tlf.: +47 97 70 83 48. E-post: gaute.kjarstad@ntnu.no

Dag Dolmen (f. 1947) er dr.philos. (1982) og førsteamanuensis ved NTNU 
Vitenskapsmuseet i Trondheim og arbeider spesielt med zoogeografiske, økologiske 
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nye dammer er blitt gravd 
opp de siste årene, og noe 
tidligere (Bruksvangen mfl. 
2002, Håberget 2004), er det 
likevel langt fra tilstrekkelig 
til å oppveie det samlete tapet 
gjennom mange år.
 Mange naturtyper i ferskvann 
er under sterkt press, og flere 
av dem, deriblant kroksjøer, 
meandrerende elvepartier og 
flomløp, samt kalkrike dammer, 
tjern og innsjøer, er derfor 
oppført på den nasjonale rød-
lista for naturtyper (Mjelde 
2011). De største truslene mot 
ulike naturtyper i ferskvann, 
ved sida av drenering og gjen-
fylling, er vassdragsreguleringer 
og diverse andre fysiske inngrep, 
langtransportert luftforurensning 
og avrenning fra landbruk og 
husholdninger.
 Gjennom Konvensjonen om 
biologisk mangfold (1993) er 
Norge imidlertid forpliktet til å 
stanse tapet (halvere tapsraten) 
av biomangfold innen 2020, 
inkludert tapet av naturtyper. 
Som et svar på dette, er det 
blant annet blitt restaurert og 
gravd opp nye dammer for 
biomangfold, både i og utenfor 
kulturlandskapet (Kjærstad 2008, 
Skei mfl. 2010, Dolmen 2012). 
Kanskje det beste eksempelet 
på den nye positive trenden 
finner vi i Hedmark fylke, der 
det på østsida av Mjøsa de siste 
årene er blitt gravd mange nye 
dammer, spesielt med tanke på 

fugler. Dette har skapt verdifulle 
biotoper også for vannvegetasjon 
og for andre organismegrupper 
som invertebrater og amfibier 
(Kjærstad 2008).
 I vårt studieområde langs 
Gaula i Gauldalen i Sør-

Trøndelag har også antallet 
dammer og kroksjøer på elve-
sletta hatt en dramatisk nedgang 
siden begynnelsen av 1970-
tallet. Av i alt 17 dammer som 
ble undersøkt av Dolmen mfl. 
(1975), er det i dag (2014) bare 

Bjørn Sæther (f. 1947) er cand.real. fra Universitetet i Trondheim, og arbeider 
med kunnskapsformidling for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Faglig 
hovedinteresse er makrovegetasjon i ferskvann.

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Postmottak, NO-7491 Trondheim. 
Tlf.: +47 90 88 47 03. E-post: bjorn.saether@dknvs.no

Figur 1. Utsnitt av kart fra 1874 som viser hvor det gamle Loddvatnet 
i Melhus lå. Det nye Loddvatnet er markert med blått. Map from 1874 
showing the location of the old Lake Loddvatnet. The new Pond 
Loddvatnet is marked with a blue dot.
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sju tilbake, og to av disse er 
sterkt reduserte. 
 Som motvekt til bortfallet 
av dammer er det i Gauldalen 
blitt gjennomført tiltak for å 
restaurere og grave opp nye 
lokaliteter. Senest våren 2012 
ble deler av Gammelelva natur-
reservat gravd opp fordi denne 
kroksjøen, som ble avsnørt 
fra Gaula i 1902, var i ferd 
med å gro igjen. Men også 
i 1995 ble det gravd opp en 
dam, Loddvatnet, på elvesletta 
like sør for Melhus sentrum. 
Vi har fulgt utviklingen av 
plante- og dyrelivet i Lodd-
vatnet i perioden 1995–2013, 
og vil presentere resultater fra 
denne undersøkelsen i denne 
artikkelen. Det var grunn til å 
forvente en viss lovmessighet i 
suksesjonen hos planter og dyr 
i Loddvatnet, ut fra hva som 
ellers var å finnes av flora og 

fauna innenfor nærområdet. 
Men suksesjonen ville trolig 
også gi et bilde på artenes 
spredningskapasitet og eventuelle 
økologiske preferanser. 

Bakgrunn og 
områdebeskrivelse

Da den nye dammen, Lodd-
vatnet, ble gravd opp på sen-
vinteren 1995, var det med 
tilskudd fra Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag, Trondheimsregionens 
friluftsråd og Melhus kommune. 
Bakgrunnen var et ønske fra 
grunneierne om å gjenskape 
noe av en tidligere og gammel 
kroksjø, det gamle Loddvatnet, 
som sammen med tilgrensende 
areal hadde utgjort et større 
våtmarksområde med et rikt 
fugleliv. Figur 1 viser beliggen-
heten av vatnet på kart fra 1874 
med den nye dammen markert 

med blått. Gerhard Schøning 
skriver om Loddvatnet fra 
sin reise i området i 1775: 
«Strax norden for denne Gaard 
ligger det saa kaldte Lodde-
Vand, bekiændt af de skiønne 
store Carusser, som deri pleie 
at fiskes. Det er uden Tvil en 
Levning af Elvens forige Rende, 
da den, i de ælste Tiider, havde 
her sit Løb, som tydelig kan sees, 
under Kirken, eller på en Mæl, 
paa hvilken den nu staaer samt 
under de høie Bakker, østen for 
Lodde-Gaarden, og under de høie 
Mæle, på hvilke Gaarden Eggan 
ligge.» (Schøning 1778). Det 
gamle Loddvatnet ble tidligere 
benyttet av lokalbefolkningen 
til skøytegåing og travkjøring 
på isen, samt eggsanking fra 
en stor måkekoloni i området, 
trolig hettemåke Chroicocephalus 
ridibundus (Jens Loddgard, pers. 
medd.). Figur 2 viser travkjøring 

Figur 2. Kjøring med hest og slede på isen på gamle Loddvatnet i 1907. Horse and sledge on the old Lake 
Loddvatnet in 1907. Foto: ukjent. Unknown.
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på Loddvatnet i 1907. Det gamle 
Loddvatnet var i 1947 blitt tappet 
ut og omgjort til jordbruksland. 
Den nye dammen ble gravd ut 
på åkermark helt øst på elvesletta 
i samme område som den gamle 
kroksjøen hadde ligget (se Figur 
1 og 3). Dammens areal på ca. 
2 dekar utgjør imidlertid bare 
en liten del av det opprinnelige 
våtmarksområdet, som var på ca. 
300 dekar. Like ved dammen er 
det anlagt en tursti som benyttes 
flittig av lokalbefolkningen.
 Den nye dammen har to 
mindre innløpsbekker, og avløp 
via en munk slik at vannstanden 
i lokaliteten til en viss grad 
blir regulert gjennom overløp 
i perioder med mye nedbør. 
Av andre vannobjekter ligger 
en dreneringsgrøft få meter fra 
lokaliteten og dessuten en gårds-
dam ved Loddgården, 370 m 
unna. Loddvatnet ligger ellers 1 
km i luftlinje fra Gaula, og tre 

eldre kroksjøer ligger innenfor 
en avstand på 3 km. Lokaliteten 
berøres ikke av flom fra Gaula, 
og er en av få dammer på elve-
sletta langs Gaula som vi med 
sikkerhet vet er fisketom. 
 To omganger med vann-
kjemiske målinger ble foretatt 
i dammen det første året etter 
at den var gravd opp, den 
15. september 1995: pH 7,6, 
konduktivitet (K25): 354 µS/
cm, kalsiuminnhold: 41 mg/l, 
fargetall: 20 mg Pt/l og klorid: 
13,25 mg/l (Kjærstad 1998). 
Total fosfor og total nitrogen i 
vannprøver tatt den 18. oktober 
1996 ble målt til henholdsvis 
18,4 og 930 µg/l.
 I dag er Loddvatnet en 
vegetasjonsrik dam der flyteblads-
vegetasjon dekker mesteparten 
av vannspeilet (Figur 4). 
Målinger fra vannprøve tatt 5. 
september 2013 viste pH på 7,5, 
kalsiuminnhold på 44 mg/l og 

konduktivitet (K25) på 261 µS/
cm. Vannkvaliteten synes altså å 
være relativt uforandret sammen-
lignet med i 1995.

Metoder

Hydrografi

Konduktivitet (K25) og pH ble 
målt med et multiparameter-
instrument av typen WTW pH/
Cond 340i. Kalsiuminnhold ble 
målt på lab med ved hjelp av 
titrering (Aquamerc 111110).

Vegetasjon
Plantelivet ble observert fra 
land den 9. september 2003 og 
5. september 2013. Karplante-
nomenklaturen følger Lid & 
Lid (2005).

Figur 3. Loddvatnet, mai 1995. Pond Loddvatnet, May 1995. Foto: Gaute Kjærstad.     
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Figur 4. Loddvatnet, september 2011. Pond Loddvatnet, September 2011. Foto: Gaute Kjærstad.

Tabell 1. Registrerte vannplanter i Loddvatnet i 2003 og 2013. Mengdeforhold (dekning) er angitt som: 
spredt forekomst (1), liten bestand (2), stor bestand (3) og dominerende (4). Water plants registered in 
Pond Loddvatnet in 2003 and 2013. Amount of each species (coverage) is given as: scarce (1), small 
population (2), large population (3) and dominating (4).

Vitenskapelig navn Norsk navn  Dekning 2003 Dekning 2013
Scientific name Norwegian name Coverage 2003 Coverage 2013

Chara globularis Vanlig kransalge  4 -
Potamogeton natans Vanlig tjønnaks  4 4
Equisetum fluviatile Elvesnelle   3 4
Glyceria fluitans Mannasøtgras   3 3
Carex rostrata  Flaskestarr   2 2
C. vesicaria  Sennegras   - 2
Eleocharis palustris Sumpsivaks   2 -
Salix triandra  Mandelpil   - 2
Alisma plantago-aquatica Vassgro   1 1
Calamagrostis phragmitoides Skogrøyrkvein   - 1
Caltha palustris Soleihov   - 1
Galium palustre Myrmaure   1 -
Hippuris vulgaris Hesterumpe   - 1
Lemna minor  Vanlig andmat   - 1
Myosotis scorpioides Engminneblom  - 1
Potamogeton berchtoldii Småtjønnaks   1 -
Ranunculus reptans Evjesoleie   1 -
Sparganium emersum Stautpiggknopp  1 -
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Fauna 

Til prøvetaking av smådyr og 
amfibielaver ble det benyttet z-
sveip utført med en langskaftet 
håv med 25x25cm åpning 
og 0,5 mm maskevidde. For 
nærmere beskrivelse av metoden, 
se Dolmen (1991). For hver 
prøvetakingsdato ble det tatt seks 
z-sveip. Lokaliteten ble prøvetatt 

i årene 1995–2004 og i 2011. I 
1995 ble det tatt prøver med to–
tre ukers intervaller fra 13. juni 
til 26. oktober. I de øvrige årene 
ble det normalt gjennomført 
tre prøvetakingsrunder: mai/
primo juni, primo/medio juli og 
ultimo august/primo september. 
I 1996 ble lokaliteten imidlertid 
kun prøvetatt i august og i 2001 
kun i mai. Et kort besøk ved 

lokaliteten ble gjort i september 
2014. Alt innsamlet materiale 
av øyenstikkerlarver, teger og 
biller ble bestemt til lavest mulig 
takson og alle individer telt 
opp. For de øvrige behandlete 
taksa ble det kun vektlagt å 
angi forekomst, uten å registrere 
individantall. Det innsamlete 
materialet ble konservert på 70 
% etanol og er deponert i de 
vitenskapelige samlingene ved 
NTNU Vitenskapsmuseet.

Resultater

Vegetasjon

I alt ble det registrert 18 arter 
vannplanter, 11 arter i 2003 og 
12 arter i 2013 (Tabell 1). De 
aller fleste artene er kjent fra 
kroksjøer, tjern og dammer andre 
steder i distriktet (Dolmen mfl. 
1975). I tiårsperioden 2003−2013 
har seks arter, som etablerte 
seg før 2003, forsvunnet, mens 
sju nye har kommet til. Den 
mest iøynefallende endringen 
i vegetasjonen er at vanlig 
kransalge Chara globularis, som 
dekket gruntvannsområdene i 
2003, var helt borte i 2013.

Fauna
I løpet av undersøkelsesperioden 
ble det totalt påvist fem øyen-
stikkerarter, 11 buksvømmerarter 
og 29 billearter. Artsantallet for 
ulike år hos disse insektgruppene 
viste relativt store forskjeller 
(Figur 5). 
 For øyenstikkerlarvene varierte 
artsantallet fra null til fem med 
en økende trend over tid (Figur 
5). Det kumulative artsantallet 
viste at de første tre artene, 
vanlig blåvannymfe Coenagrion 

Figur 5. Antall arter av øyenstikkere, buksvømmere og biller i 
Loddvatnet i perioden 1995–2004, samt i 2011. (Årene 1996 og 2001 
er holdt utenfor fordi det da kun ble foretatt én enkelt innsamlingsrunde 
pr. år). Species number of dragonflies, water boatmen, and water 
beetles in Pond Loddvatnet in the period 1995–2004, and 2011. 
(The years 1996 and 2001 were not included because these years 
sampling was performed only once a year).

Figur 6. Vanlig øyenstikker Aeshna juncea. Foto: Jonny Pedersen.
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hastulatum, brun øyenstikker 
Aeshna grandis og vanlig øyen-
stikker Ae. juncea, (Figur 6) 
ble påvist i 1997, og året etter 
økte artsantallet til fire ved at 
stor blåvannymfe Enallagma 
cyathigerum var kommet inn, 
noe som holdt seg til og med 
2001 (Figur 7, Tabell 2). I 2002 
dukket en femte art opp, vanlig 
metallvannymfe Lestes sponsa 
(Figur 8), og fra dette året og 
ut undersøkelsesperioden ble 
de samme fem artene påvist 
hvert år. En larve av det som 
mest sannsynlig er armert blå-
vannymfe C. armatum, ble 
imidlertid registrert under 
besøket i 2014. Det er derfor 
knyttet spenning til om denne 
arten vil bli gjenfunnet i tida 
framover.
 For buksvømmere ble det 
påvist seks arter det første året 
(1995): Arctocorisa carinata, 
Callicorixa praeusta, C. producta, 
C. wollastoni, Hesperocorixa 
sahlbergi og Sigara nigrolineata 
(Figur 5, Tabell 2), inkludert 
larver fra juni av. Det ble i de 
påfølgende årene registrert en 
nedgang i artsantallet; med 
seks−sju arter i 1995−1999, 
fire−fem arter i 2000−2004 og 
bare én art i 2011 (Figur 5). Ser 
vi på det kumulative artsantallet, 
hadde buksvømmerne imidlertid 
en økning fra seks arter i 1995 
til 11 arter i 2002 (Figur 7). 
Etter 2002 ble det ikke påvist 
nye arter.
 Blant billene varierte det 
årlige artsantallet fra 6 til 13, 
men uten klare trender over tid 
(Figur 5). I løpet av det første 
året ble det påvist 10 bille-
arter; Haliplus ruficollis, H. 
wehnckei, Hydroporus incognitus, 
H. nigrita, H. palustris, H. 
planus, Oreodytes alpinus, 

Helophorus brevipalpis og larver 
av underfamilien Colymbetinae 
og familien Elmidae (elvebiller 
eller klobiller). Billene hadde 
en markert økning i kumulativt 
artsantall de første årene fram 

til og med 1998 da antall arter 
var 21: Hygrotus inaequalis, 
Hydroporus erythrocephalus, 
Stictotarsus multilineatus, Agabus 
bipustulatus, A. sturmii, Ilybius 
fuliginosus, Rhantus suturellus, 

Figur 7. Kumulativt antall arter øyenstikkere, buksvømmere og biller 
i Loddvatnet i perioden 1995–2004, samt i 2011. Cummulative 
number of species of dragonflies, water boatmen and water beetles 
in Pond Loddvatet in 1995–2004, and in 2011.

Figur 8. Vanlig metallvannymfe Lestes sponsa. Foto: Gaute Kjærstad.
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Tabell 2. Samlet antall individer pr. år basert på z-sveip, av øyenstikkerlarver og nebbmunner, samt forekomst 
(x) av flimmermark, igler, fåbørstemark, vannmidd, muslingkreps, asell, døgnfluer, steinfluer og vårfluer i 
Loddvatnet i perioden 1995–2004, og i 2011. Total number of individuals per year of dragonfly larvae 
and water bugs, and the occurance (x) of turbellarians, leeches, water mites, aquatic worms, ostracods, 
water louse, mayflies, stoneflies and caddisflies in Pond Loddvatnet in the period 1995–2004, and in 
2011.

Dyregruppe  Art 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2011
Animal group  Species   

Flimmermark (Turbellaria)       x     x
Igler (Hirudinea)  Helobdella stagnalis   x        x
Fåbørstemark (Oligochaeta)    x   x     x
Vannmidd (Hydracarina)           x x
Muslingkreps (Ostracoda)    x       x x
Storkreps (Malacostraca) Asellus aquaticus 1  x 314 x 1730 x x x      148    138
Døgnfluer (Ephemeroptera) Cloeon sp.  x x x x x x x x x x x
Steinfluer (Plecoptera) Amphinemura sp.  x          
 Nemurella pictetii x     x     
 Nemoura cinerea x          
 Nemoura sp.     x   x  x 
Vårfluer (Trichoptera) Holocentropus picicornis            x
 H. dubius     x    x x 
 Oligotricha striata           x
 Limnephilus sp.  x   x x  x x x 
 Limnephilidae indet.    x  x   x x 
Øyenstikkere (Odonata) Lestes sponsa        15 12 28 71
 Coenagrion hastulatum   2 10 56 180 59 478 484 405 90
 Enallagma cyathigerum    1 8 111 135 51 225 190 28
 Aeshna grandis   2 25 8 69 13 8 62 72 115
 A. juncea   6 108 90 207 81 43 19 20 22
Vannløpere (Gerridae) Gerris odontogaster    1 1 2  8 12 8 2
 G. lacustris  5 10 23 33 43 36 13 17 21 13
 Gerridae juv.  2 9 6 3 10  1 3 3 9
Buksvømmere (Corixidae) Cymatia  bonsdorffi     26 113 53 83 55 14 1
 Glaenocorisa propinqua cav.   5 2 1      
 Arctocorisa carinata 3 33 20 4       
 A. germari  1 11 23 2      
 Callicorixa praeusta 44 16 2 27 2 2     
 C. producta 16        1  
 C. wollastoni 3 4 5 60 13      
 Callicorixa sp. 2 1 2  6   1  1 
 Hesperocorixa sahlbergi 1         2 
 Sigara nigrolineata 2 13 77 141 8 2  29 4  
 S. distincta  3 7 52 5 44  27 12 1 
 S. semistriata        5 1 17 
 Sigara sp. 2  16    1 1 1 2 
 Corixidae-larver 108 3 4 28 19 44  12 25 17 2
Ryggsvømmere (Notonectidae) Notonecta sp.-larver          1
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Tabell 3a. Antall individer pr. år basert på z-sveip av biller i Loddvatnet i perioden 1995–2004, og i 2011. 
Total number of individuals per year of water beetles in Pond Loddvatnet in 1995–2004, and in 2011.

Dyregruppe  Art 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2011
Animal group  Species   

Biller (Coleoptera) Haliplus ruficollis 2        1 1 
 H. wehnckei 3          
 H. confinis         1 3 
 H. fulvus           1
 Haliplus sp. hunner         2 5 1
 Haliplidae-larver      6   2 12 
 Hygrotus inaequalis    2 3 4 2 12 2 11 3
 Hydroporus erythrocephalus   1 2       
 H. incognitus 1   10       
 H. nigrita 2          
 H. palustris 9  11 31 6 4  2   5
 H. planus 44 8  1       
 Hydroporinae-larver 12 1 2     1  12 
 Oreodytes alpinus 29  3        
 Stictotarsus multilineatus   17 15 2      
 S. multilineatus/griseostriatus  1         
 Hyphydrus ovatus           3
 Agabus bipustulatus  2      1   
 A. sturmii    1    1 1 1 
 Ilybius ater        7 1  4
 I. fulignosus  1 3 7 11 5  19 1  8
 Rhantus suturellus   2 1       
 R. notaticollis           1
 Colymbetinae-larver 5 2 16 6  53    2 15
 Acilius canaliculatus  1         
 A. sulcatus     1      
 Acilius-larver    2  2    1 
 Dytiscus marginalis        1 1 1 
 Dytiscus-larver   1  1 4 8   8 1
 Gyrinus opacus    1 2  3     
 G. minutus   2 7  3 1    
 Gyrinus-larver        3   
 Helophorus brevipalpis 2        2  8
 Anacaena lutescens           1
 Laccobius minutus   3 8       2
 Hydrobius fuscipes           1
 Hydrophilidae-larver         1  
 Elmidae-larver 1     1   1  
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Acilius canaliculatus, larver av 
Dytiscus (trolig stor vannkalv D. 
marginalis), Gyrinus opacus, G. 
minutus og Laccobius minutus. 
I 2003 og 2004 var kumulative 
artsantallet økt til 24 arter (med 
Haliplus confinis, Ilybius ater og 
Acilius sulcatus), for deretter å 
øke ytterligere til 29 arter i 2011 
(med Haliplus fulvus, Hyphydrus 
ovatus, Rhantus notaticollis, 
Anacaena lutescens og Hydrobius 
fuscipes) (Figur 7, Tabell 3a).
 Av andre invertebrater ble 
larver av fjærmygg og u-mygg 
(Tabell 3b), samt døgnfluer av 
slekta Cloeon påvist i samtlige 
år (Tabell 2). Antall aseller 
(gråsugger) Asellus aquaticus ble 
telt opp enkelte år, og disse økte 
fra ett individ i 1995 via 1 730 
individer i 2000 til 138−148 
individer de to siste under-
søkelsesårene (Tabell 2).

Blant amfibiene ble voksne, 
larver eller egg av buttsnute-
frosk Rana temporaria registrert 
de fleste årene, mens små-
salamander Lissotriton vulgaris 
(larver) ble påvist for første og 
eneste gang i 2011 (Tabell 3b). 

Diskusjon
Ut fra deres estetiske verdi er 
dammene i kulturlandskapet 
blitt betegnet som kulturland-
skapets perler (Dolmen 1991). 
Men gårds-, hage- og park-
dammene er også biogenetiske 
reservoarer, eller levende gen-
banker, for et mylder av til 
dels sjeldne planter og dyr. I 
Storbritannia finnes så mye som 
to tredeler av landets ferskvanns-
planter og -dyr i permanente og 
temporære dammer (Williams 
mfl. 1999). Slike biotoper er 

derfor vel verdt å ta vare på og 
om nødvendig å skjøtte. Selv 
om det nye Loddvatnet er en 
relativt ung lokalitet, har den 
allerede vært gjennom flere 
suksesjonsstadier preget av ulike 
plante- og dyresamfunn. Og 
flere vil følge på, hvert stadium 
med sin egen verdi. 

Vegetasjonen
Artssammensetningen i Lodd-
vatnet bærer til en viss grad 
preg av isolasjon fra andre 
vannlokaliteter. Av de 18 artene 
«vannplanter» som er registrert 
så langt, kan 13 like gjerne vokse 
i grøfter eller andre fuktige steder 
uten åpent vann. De som kan 
betegnes som ekte vannplanter, er 
vanlig kransalge, vanlig tjønnaks 
Potamogeton natans, hesterumpe 
Hippuris vulgaris, andemat 

Tabell 3b. Forekomst (x), basert på z-sveip, av tovinger, snegler og amfibier i Loddvatnet i perioden 1995–
2004, og i 2011. The occurance (x) of dipterans, snails and amphibians in Pond Loddvatnet in 1995–
2004, and in 2011.

Dyregruppe  Art 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2011
Animal group  Species   

Stikkemygg (Culicidae)   x x   x     x
Sommerfuglmygg (Psychodidae)       x     
Våpenfluer (Stratiomyidae)     x  x  x x x x
U-mygg (Dixidae)  x x x x x x x x x x x
Fjærmygg (Chironomidae)  x x x x x x x x x x x
Svevemygg (Chaoboridae)   x x x  x x   x x
Sviknott (Ceratopogonidae)            x
Stankelbein (Tipulidae)  x          
Småstankelbein (Pedicidae)  x          
Klegg (Tabanidae)             x 
Skivesnegler (Planorbidae) Gyraulus acronicus  x x x x x   x x x
 Gyraulus crista           x
Damsnegler (Lymnaeidae)  Galba truncatula   x x       
  Radix balthica   x x x x x x x      

Amfibier (Amphibia) Rana temporaria  x  x x x x x x  x 
 Lissotriton vulgaris                     x
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Lemna minor og småtjønnaks 
P. berchtoldii. Alle disse finnes 
i andre vannforekomster i få 
kilometers avstand og kan være 
kommet til Loddvatnet med 
vannfugl.
 Floraen i Loddvatnet har 
gjennomgått relativt store 
endringer i løpet av ti år. De fleste 
av artene som har forsvunnet, 
er småvokste planter som ikke 
klarer konkurransen i sluttet og 
mer høyvokst vegetasjon. Den 
mest iøynefallende endringen 
siden 2003 er at vanlig kransalge 
er forsvunnet. Denne småvokste 
arten trives best på grunt vann, 
et behov den deler med den 
langt mer konkurransesterke 
elvesnella Equisetum fluviatile. 
Dermed ble det etter noen år 
ikke plass og lys for kransalgen. 
Utbredelsen av vanlig kransalge 
i distriktet er uklar – slike 
benthosalger (fastsittende alger) 
i ferskvann blir sjelden samlet 
inn og kartlagt. I herbariet ved 
NTNU Vitenskapsmuseet finnes 
den ikke fra Melhus kommune, 
men funn fra nabokommuner 
indikerer at kransalgen ikke er 
noen sjeldenhet.
 I dag er soneringen av de 
dominerende artene i Loddvatnet 
velutviklet og ligner på den 
i tilsvarende lokaliteter av 
eldre dato, der følgende to 
dominerende arter i hovedsak har 
delt arealet mellom seg. Elvesnelle 
er mest konkurransedyktig ut til 
ca. 1 m vanndyp; på dypere vann 
er vanlig tjønnaks dominerende. 
Loddvatnet er angitt til å være 
2,5 m dypt (Strøm 1995), godt 
under maksimalt vanndyp for 
tjønnaks.

Om spredning av 
dyrearter

De fleste dyreartene som etter 
hvert dukket opp i Loddvatnet, 
har etter all sannsynlighet 
kommet dit på egenhånd, helst 
flygende fra mer eller mindre 
nærliggende dammer og tjern. 
Andre arter kan ha kommet 
til Loddvatnet krypende eller 
drivende i bekker i tilknytning 
til dammen. Amfibiene, som 
frosk og salamander, beveger seg 
imidlertid lett i terrenget over 
land. En kan også forestille seg at 
spredningsenheter av både planter 
og dyr har kommet til dammen 
passivt med vind − anemochor 
spredning − eller «haikende» med 
andre dyr, for eksempel ender 
− zoochor spredning. Teoretisk 
sett kan også noen arter ufrivillig 
ha blitt innført til Loddvatnet 
med mennesker − anthropochor 
spredning, se nedenfor om mulig 
spredning av asellen. De ulike 
spredningsmetodene er beskrevet 
ganske utfyllende av for eksempel 
Udvardy (1969) og Økland & 
Økland (1999).
 For en art er det én sak å spre 
seg til nye lokaliteter. En annen 
sak er om forholdene ligger til 
rette for at arten kan etablere 
seg på de nye lokalitetene, for 
eksempel at de vannkjemiske 
forholdene er akseptable, at 
de riktige næringsplantene 
eller -dyra er til stede, egg-
leggingsmulighetene og så 
videre. Vannkvaliteten i Lodd-
vatnet har imidlertid helt fra 
starten av vært gunstig for 
kulturlandskapets damarter. 
 Et tredje forhold er viktig for 
oss som undersøker dammene, 
og det er at de tilstedeværende 
artene må opptre i et visst 
antall eller tetthet for at de med 

rimelig stor sannsynlighet lar 
seg fange opp i håvsveipene. 
Dersom det ikke har foregått en 
«masseinvasjon» av en bestemt 
art, er det altså relativt liten 
sannsynlighet for å oppdage 
arten det første året den fore-
kommer i dammen og før den 
får reprodusert seg. 
 Allerede første sommeren 
(1995) var imidlertid både 
den ene døgnfluearten og de 
tre steinflueartene til stede 
i Loddvatnet, dessuten flere 
buksvømmere og biller, u-
mygg, fjærmygg, stankelbein 
og småstankelbein. De først 
ankomne artene må regnes 
som pionérarter, det vil si arter 
som har god spredningsevne og 
ikke for strenge habitatkrav. En 
kan også legge merke til at det 
tok bare ett til to år før de tre 
vanligste, av fire, snegleartene 
dukket opp i prøvene: nord-
skivesnegl Gyraulus acronicus, 
sumpdamsnegl Galba truncatula 
og ovaldamsnegl Radix balthica 
(Figur 9). Meget mulig kom de 
til dammen ennå tidligere, men 
opptrådte da i så lav tetthet at 
de ikke ble oppdaget. Den mer 
sjeldne tornskivesnegl Gyraulus 
crista, ble ikke funnet før i 
2011. Det er rimelig å anta at 
sneglene kan ha blitt overført 
til Loddvatnet ved hjelp av 
vannfugl (se Økland og Økland 
1999).
 Nedenfor skal vi se 
nærmere på asellen og på tre 
insektgrupper vi har arbeidet 
med mer inngående.

Asellen
Asellen ble påvist allerede under 
første innsamlingsrunde, 13. 
mai 1995. Det var litt over-
raskende at arten hadde spredt 
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seg til Loddvatnet så raskt 
etter etablering av dammen 
senvinteren samme år. Asellen 
finnes riktig nok i de fleste 
dammene og kroksjøene på elve-
sletta langs nedre deler av Gaula, 
men Økland & Økland (1999) 
hadde ment at etableringsfasen 
kunne være en flaskehals for 
asellens spredning til nye steder. 
Dolmen (1995), på sin side, har 
beskrevet hvor raskt asellen har 
etablert seg på nye lokaliteter i 
Trondheimsområdet, trolig som 
en følge av menneskelig aktivitet, 
det vil si med våte håver og annet 
utstyr. Det kan derfor heller ikke 
helt utelukkes at det var vi selv 
som bidro til introduksjonen av 
asell i Loddvatnet, fordi mange 
av de nærliggende dammene 
ble besøkt av oss i forkant av 
innsamlinga i Loddvatnet. Mest 
sannsynlige er det likevel at 
asellen hadde tilhold i bekkene 

tilknyttet Loddvatnet allerede 
før dammen ble gravd ut. 
Asellen oppnådde i løpet av 
det femte året en høy tetthet 
med over 1 700 individer i det 
innsamlede materialet. I de to 
siste innsamlingsårene, 2004 og 
2011, hadde imidlertid antall 
registrerte individer sunket til i 
underkant av 150.

Øyenstikkere
Det ble ikke registrert øyen-
stikkerlarver i løpet av de to 
første årene etter at Loddvatnet 
ble etablert (1995–1996). Fra-
været av larver i 1995 er nok 
reelt; det ble da også gjort mange 
innsamlingsrunder gjennom hele 
dette sommerhalvåret. Årsaken 
til fraværet av øyenstikkere i 
prøvene i 1996 kan imidlertid 
skyldes at det da kun ble tatt én 
innsamlingsrunde, og eventuelle 

tilstedeværende larver kan derfor 
ha blitt oversett. 
 Det er kjent at enkelte 
øyenstikkere raskt kan kolonisere 
og formere seg i nydannede 
dammer uten vegetasjon 
(Olsvik 1990, Moore 1991). 
Alle fem−seks øyenstikkerarter 
som formerer seg i Loddvatnet, 
benytter imidlertid levende 
eller døde plantedeler som egg-
leggingssteder. Ut fra dette er det 
antakelig reelt at det først fantes 
øyenstikkerlarver det tredje året, 
da vegetasjonen hadde begynt å 
ta seg opp i Loddvatnet.
 Den siste øyenstikkerarten 
som etablerte seg i Loddvatnet 
i undersøkelsesperioden var 
vanlig metallvannymfe, i 2002. 
Denne arten var svært sjelden 
i Midt-Norge på 1970-tallet, 
men har vært i rask ekspansjon 
de siste tiårene og finnes nå om-
trent «overalt» (Dolmen 2008, 
Thingstad mfl. 2010). 
 Etter det vi kjenner til er det 
i perioden fra 1969 og fram til 
i dag påvist 12 øyenstikker-
arter i dammer og kroksjøer 
som ligger på elvesletta langs 
Gaula, nedstrøms Støren. De 
seks−sju artene som så langt 
er påvist i Loddvatnet, med 
unntak av armert blåvannymfe, 
er alle vanlige i området. 
Samtlige er gode flyvere, i 
særdeleshet brun øyenstikker 
og vanlig øyenstikker. Flere 
arter vil antakelig dukke opp 
de kommende årene. En 
art vi kan forvente er svart 
høstlibelle Sympetrum danae, 
som er relativt vanlig og påvist 
i flere lokaliteter i Gauldalen, 
inkludert i en gårdsdam bare 
370 m fra Loddvatnet (Kjærstad, 
upubl.). Vi mener at habitatet 
i Loddvatnet skulle være godt 
egnet for svart høstlibelle. Det er 

Figur 9. Ovaldamsnegl Radix balthica. Foto: Gaute Kjærstad.
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derfor overraskende at hverken 
larver eller voksne av denne 
arten ennå ikke er funnet i 
Loddvatnet.

Nebbmunner
Vannløpere blir ikke lett fanget 
med den valgte metodikken. 
Men det kan se ut til at Gerris 
lacustris, som først ble påvist i 
1996, kom før G. odontogaster 
(1998) og var den mest tallrike 
gjennom hele undersøkelses-
perioden. G. lacustris er også 
den mest vanlige vannløperarten 
i Midt-Norge, blant annet i 
kulturlandskapsdammer. 
 Hos buksvømmere ble det 
registrert hele seks arter det 
første året, inkludert to relativt 
sjeldne arter i Trøndelag, Sigara 
nigrolineata og Callicorixa 
wollastoni, dessuten et høyt antall 
larver, noe som viser god evne til 
raskt å kolonisere nye lokaliteter. 
Buksvømmere er da også kjent 
som gode flyvere og kan opptre 
som pionerarter i nye dammer 
(Bloechl mfl. 2009). Etter 
pionérperioden skjedde imidlertid 
en nedgang i arts- og individtall, 
noe som har sammenheng med 
økende vegetasjonsdekke. Buk-
svømmere, i habitater uten fisk, 
favoriseres i sterk grad i områder 
med lite vegetasjon (Jansson 
1986, Coulianos mfl. 2008). 
 Bortsett fra Sigara dorsalis ble 
samtlige buksvømmerarter som 
tidligere er kjent fra Gauldalen, 
Callicorixa praeusta, C. producta, 
Hesperocorixa sahlbergi, Sigara 
distincta og S. semistriata, også 
påvist i Loddvatnet. De øvrige 
seks artene i Loddvatnet er 
følgelig registrert for første gang 
i Gauldalen. En mulig grunn 
til at C. bonsdoffii ble registrert 
først i det femte året (1999), er 

at arten har høy preferanse for 
større innsjøer (Coulianos mfl. 
2008), og det er derfor ikke så 
underlig at det tok tid for den å 
finne Loddvatnet. 
 En ryggsvømmerlarve ble påvist 
i Loddvatnet i midten av juli 
2011. Helt sikker artsbestemmelse 
er vanskelig. Men ut fra størrelsen 
på larven og habitattypen er 
det mest sannsynlig at det er 
snakk om Notonecta glauca. 
Den eneste andre midt-norske 
arten, N. lutea, er tidligere i sin 
utvikling og finnes som regel i 
myrpåvirkede lokaliteter (Dolmen 
1991, Coulianos mfl. 2008). 
Begge artene er tidligere funnet 
i Gauldalen (Dolmen et al 1975, 
Dolmen 1989), og N. glauca har 
de senere årene vært i spredning i 
Trøndelag (Dolmen 1989, 1995, 
Kjærstad mfl. 2009).

Biller
Antall registrerte billearter pr. 
år varierte fra seks til 13, men 
det var ingen klare trender over 
tid. Billene er en artsrik gruppe 
og det er store variasjoner, 
mellom artene med hensyn til 
habitatpreferanse. En av artene 
som ble registrert allerede det 
første året (1995), og som 
senere ble funnet sporadisk, 
var larven av en elvebille. 
Elvebillene lever hovedsakelig 
i rennende vann, og det er 
sannsynlig at individene som 
ble funnet, opprinnelig kom 
fra innløpsbekkene til dammen. 
Blant vanntråkkerne Haliplidae 
er det typisk at de to vanlige 
artene Haliplus ruficollis og H. 
wehnckei dukket opp i prøvene 
allerede første året, mens to 
mindre vanlige arter, H. confinis 
og H. fulvus, ikke ble funnet før 
i henholdsvis 2003 og 2011. 

Noen biller, som for eksempel 
Oreodytes alpinus og Hydroporus 
planus, ble kun registrert i ett 
eller flere av de første årene. 
Dette er arter som er knyttet 
til mineralsubstrat (Nilsson & 
Holmen 1995), og Loddvatnet 
var et attraktivt habitat for slike 
arter så lenge vannvegetasjonen 
var lite utviklet og det samtidig 
fantes områder med bart 
mineralsubstrat.
 Andre arter som Anacaena 
lutescens og Hydrobius fuscipes 
ble kun påvist siste registrerings-
året (2011). Begge artene til-
hører familien vannkjærer 
Hydrophilidae der voksne 
individer av de fleste artene 
er herbivore og gjerne blir 
funnet blant vannvegetasjonen i 
næringsrike lokaliteter (Hansen 
1996). Det er derfor ikke 
uventet at disse artene først 
ble påvist på et relativt sent 
suksesjonsstadium, da vann-
vegetasjonen var godt utviklet. 
Det samme gjelder den sjeldne 
vannkalven Rhantus notaticollis 
(Figur 10), som også ble påvist 
for første og eneste gang i 
2011. Arten ble i 1998 påvist 
i gårdsdammen 370 m unna 
og har muligens spredd seg til 
Loddvatnet derfra.
 De fleste billeartene som er 
registrert i Loddvatnet, er også 
funnet ellers i Gauldalen. Fire 
arter, Oreodytes alpinus, Stictotarsus 
multilineatus, Hyphydrus ovatus 
og Gyrinus minutus, er imidlertid 
påvist utelukkende i Loddvatnet. 
De to førstnevnte er tilknyttet 
lokaliteter med lite vegetasjon, og 
S. multilineatus også nydannede 
dammer (Nilsson & Holmen 
1995). De fleste dammene og 
kroksjøene i Gauldalen har de 
seneste tiårene vært under sterk 
gjengroing, og passende habitater 
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for disse artene er så og si 
forsvunnet fra området. Det er 
gjort relativt få registreringer av 
H. ovatus i Trøndelag, men både 
eldre og nyere funn er gjort ved 
Trondheim. Dagens Loddvatn 
med tett vannvegetasjon antas 
å være et passende habitat for 
arten, som lett kan ha spredd 
seg dit fra populasjonene i 
Trondheim. 
 Under den siste under-
søkelsen av Loddvatnet (2011) 
ble det registrert 13 billearter i 
lokaliteten. Dette er riktig nok et 
litt lavere artstall enn det Dolmen 
(1991) fant i to fisketomme 

gårdsdammer av omtrent samme 
alder i Østfold (16 og 18 arter). 
Men i Østfold finnes det også et 
mye høyere antall arter til stede i 
nærområdet. Den generelle arts-
diversiteten (Shannon/Wiener-
indeksen Ҥ), som tar hensyn 
til både antall arter og jevnhet 
mellom artene, er for biller i 
Loddvatnet (Ҥ = 2,19), og er 
fullt på høyde med den i Østfold: 
Ҥ = 1,25 og 2,35). Billenes 
artstall og generell diversitet er 
også i samme størrelsesorden 
som det som ble funnet for 
dammer på Romerike (Dolmen 
mfl. 1991).

  Av amfibier finnes butt-
snutefrosken i de fleste vann-
ansamlinger i Gauldalen og er 
svært mobil. Men vi spekulerte 
lenge på hvor småsalamanderen 
kom fra; det er ingen kjente 
salamanderforekomster i Gaul-
dalen innenfor en avstand 
på flere kilometer. Det ligger 
imidlertid ikke-undersøkte og 
potensielle salamanderlokaliteter 
i skog- og berglandskapet i 
øst innenfor avstander på 0,8 
og 1,8 km, med eventuell 
spredning i nedoverbakke. Så 
langt er dette vår beste gjetning 
på hvor salamanderen hadde sitt 
utgangspunkt.

Generelle 
betraktninger

Flere av artene i denne under-
søkelsen ble registrert i svært 
lave antall (én−to individer), og 
høyst sannsynlig er andre arter 
som måtte ha vært til stede i 
lavt antall, ikke blitt oppfanget 
i prøvene. Når det gjelder biller 
og buksvømmere er det bare 
voksne individer (imagines) som 
er identifisert til art, og vi har 
derfor ingen garanti for at de 
påviste artene har formert seg i 
lokaliteten. 
 Omsetningen av arter fra 
år til år gjennom utdøing 
og rekolonisering av lokale 
populasjoner i dammer, har vist 
seg å være betydelig (Jeffries 
1994, Briers 1997). Eksempelvis 
ble det i en undersøkelse av 
øyenstikkere i nærliggende 
dammer over en 27-årsperiode 
funnet at kun en tredel av artene 
formerte seg i lokalitetene hvert 
år. En tredel klekket kun i enkelte 
år, mens den siste tredelen aldri 
formerte seg der (Moore 1991). 
I forvaltningssammenheng vil 

Figur 10. Den sjeldne vannkalven Rhantus notaticollis. Foto: Gaute 
Kjærstad.
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det derfor være en fordel å legge 
til rette for bevaring av områder 
der det inngår et nettverk av 
nærliggende dammer i ulike 
suksesjonsstadier. 
 Om en ønsker å ta vare på 
det biologiske mangfoldet i en 
dam, er kanskje det viktigste 
punktet ikke å sette ut fisk i 
dammen! Fisk er svært effektive 
predatorer, og spesielt når de 
blir mange, beiter de ned både 
dyreplankton og bunndyr, så det 
blir lite tilbake. Også artstallet 
og den generelle diversiteten 
synker drastisk (Dolmen 1991). 
 Vi har sett hvordan en ny-
etablert dam som ligger relativt 
uforstyrret gjennom mindre 
enn 20 år har «akkumulert» 
flere plantearter og en rik fauna. 
Denne prosessen vil fortsette 
inntil et visst nivå, avhengig av 
hva som finnes av plante- og 
dyrearter i spredningsavstand til 
dammen. Gamle, fisketomme 
dammer i kulturlandskapet kan 
således ha et særdeles høyt bio-
mangfold (Dolmen 1991).
 Næringsrike dammer er i 
et geologisk perspektiv ganske 
kortlivede; de gror ganske raskt 
igjen. Slik vil det også være med 
Loddvatnet. Det vil derfor trolig 
før eller senere bli nødvendig 
å restaurere dammen, det vil 
si å grave opp deler av den og 
fjerne vegetasjon der denne står 
for tett. På denne måten vil 
en kunne bidra til å verne om 
variasjonen i kulturlandskapet 
og det biologiske mangfold der.

Konklusjon
Etter at Loddvatnet ble gravd opp, 
skjedde det en rask kolonisering 
av en rekke vanntilknyttede 
planter og dyr. Etter 16 år ble 
det også påvist to rødlistearter: 

vannkalven Rhantus notaticollis 
(Figur 10) og småsalamander. 
Dette viser at oppgraving av nye 
dammer kan gi lokaliteter med 
høy artsrikdom, og skape viktige 
habitater for sjeldne/sårbare arter. 
Artssammensetningen varierte 
betydelig gjennom årene, der en 
del pionérarter kun var til stede de 
første årene, mens andre etablerte 
seg i senere suksesjonsstadier. 
Dette betyr at dersom man 
ønsker å opprettholde høy arts-
rikdom innenfor et område, 

må det etableres dammer i ulike 
suksesjonsstadier, slik at det 
til enhver tid finnes passende 
habitater for alle artene innenfor 
området.
 I Hedmark fylke, øst for 
Mjøsa, har myndighetene og 
lokalsamfunnet drevet pionér-
virksomhet i forbindelse med 
oppgraving og restaurering 
av kulturlandskapsdammer. 
Men også for eksempel i 
Trondheimsområdet er det nå 
lagt ganske storstilte planer 

En larve av det som mest sannsynlig er armert blåvannymfe, her 
representert av et voksent individ, ble  registrert under besøket i 
Loddvatnet 2014. Det er nå knyttet spenning til om denne arten vil 
bli gjenfunnet i tida fremover. A larva of most likely the Norfolk 
Damselfly Coenagrion armatum, represented here by an adult 
individual, were recorded during the visit to the Pond Loddvatnet in 
2014. It is now interesting to see if this species will be found again 
in the future. Foto: Gaute Kjærstad.
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for slik virksomhet. Og 
andre kommer kanskje etter. 
Forhåpentligvis vil derfor også 
framtidige generasjoner kunne 
glede seg over disse perlene i 
kulturlandskapet og biologiske 
hotspots.

Takk
Vi vil rette en stor takk til Jens 
Loddgard som velvilligst har stilt 
Loddvatnet til disposisjon for 
våre undersøkelser, og i tillegg 
bidratt med foto og nyttige 
opplysninger.

Summary
Kjærstad, G., Dolmen, D. & 
Sæther, B. 2014. The pearls 
and biological hotspots of the 
cultural landscape. Fauna 67 
(1): 2–18. 

Ponds of the cultural landscape 
can be characterized as aesthetical 
pearls and biological hotspots. 
They have often high species 
richness and provide habitats for 
many rare species. The loss of these 
biological important landscape 
elements has been significant 
during the latest decades. To meet 
this negative trend, the creation of 
new ponds has been carried out in 
many areas.
 In this paper we present data 
on the colonization of water 
plants, macroinvertebrates and 
amphibians in a new-dug pond 
(1995) in Melhus municipality 
in Sør-Trøndelag, Norway. 
Sampling of macroinvertebrates 
and amphibians took place in 
1995−2004 and 2011, while the 
water vegetation was recorded in 
2003 and 2013.
 During the study, 18 species of 

water plants were recorded. The 
change in species composition 
was relatively high. In 2003, 
the water plant community was 
dominated by floating pondweed 
Potamogeton natans and fragile 
stonewort Chara globularis. In 
2013, fragile stonewort had dis-
appeared, probably outcompeted 
by the more aggressive water 
horsetail Equisetum fluviatile, 
which now dominates the flora 
together with floating pondweed.
 Several invertebrate groups 
rapidly colonized the pond, e.g. 
six species of water boatmen 
Corixidae and nine species of 
water beetles Coleoptera recorded 
during the first year (1995), 
including juveniles. Additionally, 
larvae of mayflies Ephemeroptera, 
stoneflies Plecoptera, meniscus 
midges Dixidae, non-biting 
midges Chironomidae, crane flies 
Tipulidae and hairy-eyed crane 
flies Pediciidae, as well as water 
louse Asellus aquaticus were 
present in the pond during its first 
year. The second year larvae of 
caddies flies Trichoptera, biting 
midges Culicidae, phantom 
midges Chaoboridae and the 
snails Gyraulus acronicus and 
Radix balthica were recorded. 
Dragonfly larvae of Coenagrion 
hastulatum, Aeshna grandis and 
A. juncea, the leech Helobdella 
stagnalis, aquatic worms 
Oligochaeta, ostracods Ostracoda 
and the snail Galba truncatula 
were present during the third 
year. Taxa recorded only the last 
year (2011) of the study, i.e. after 
16 years, included the caddis 
flies Holocentropus picicornis 
and Oligotricha striata, the 
water beetles Haliplus fulvus, 
Hyphydrus ovatus, Rhantus 
notaticollis, Anacaena lutescens 
and Hydrobius fuscipes, biting 

midges Ceratopogonidae and the 
snail Gyraulus crista.
 Among amphibians, eggs, 
juveniles or adults of the common 
frog Rana temporaia were 
recorded most years, while the 
smooth newt Lissotriton vulgaris 
(larvae) were recorded in 2011 
only.
 A considerably shift in species 
composition was observed over 
the years, and the occurrence of 
many species was correlated to 
the development of the water 
vegetation. The study has shown 
that the creation of new ponds 
can provide habitat for a high 
number of species, as well as for 
threatened and rare ones (two 
of the species were nationally red 
listed). In order to maintain high 
species richness in an area, it is 
recommended to create a network 
of ponds of different succession 
stages.
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Redaktørens spalte:
Kjære Fauna-lesere!
 
Godt nyttår! Nå har du 
første 2014 hefte i hånden, 
og som dere forstår har vi 
ikke klart å ta igjen så mye 
av etterslepet som ønsket i 

løpet av året som gikk. Målet er uendret, og jeg 
har fremdeles tro på at vi skal klare å kneppe inn 
på etterslepet en god del i løpet av året. 
 Forrige hefte har dere sikkert lagt merke til at 
var en del tykkere enn tidligere hefter. Ikke fordi 
det inneholdt mer stoff enn vanlig, men fordi 
trykkeriet hadde gjort en feil og trykket hele 
heftet på samme papirtykkelse som omslaget. 
Dette har de beklaget, og de tilbød seg å trykke 
hele opplaget på nytt. I en tid hvor forbruket 

av naturressurser og belastningen på klodens 
kretsløp bare øker og øker, fant jeg det riktig å 
takke nei til dette tilbudet. Jeg synes det blir feil 
å kaste 1 300 helt brukbare blader på dynga! Jeg 
håper derfor Faunas lesere kan bære over med at 
hefte 3-4 2013 er litt mer «klumpete» enn resten 
av samlingen. Om ikke annet tåler dette heftet 
mer lesing før det blir slitt ut!
 Det er imidlertid ikke bare trykkeriet som 
gjorde en feil i forrige hefte. Redaktøren sviktet 
også i forbindelse med siste korrekturlesing før 
oversendelse til trykkeriet. Dette førte til at Figur 
8 i artikkelen til Vidar Selås ble helt feil. Den er 
så mangelfull at den  ikke gir noen mening. Vi 
trykker den derfor på nytt her nå.
                God lesing!

Figur 8. En skjematisk framstilling av hvordan kosmisk stråling påvirkes av sol og måne, og hvordan kosmisk 
stråling kan antas å påvirke plantenes kjemiske sammensetning og dermed bestandsnivået til planteetere. 
Kosmisk stråling er en stressfaktor for plantene som antas å øke næringskvaliteten for planteetere. A conceptual 
model of how cosmic rays are affected by the Sun and the Moon, and how cosmic rays may affect plant 
chemistry and thus herbivore abundance. Cosmic rays are a plant stress factor assumed to increase forage 
quality for herbivores. 

Erratum

Selås, V. 2013. Månen som forklaring på «10-årige» bestandssykluser. Fauna 66 (3+4): side 76:

Fauna 67 (1) 2014 
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Om å «lure» laksen ved at ein «... med 
Kalk overstryger Biærget, …»

Einar Kleiven

Tidlegare vart laksen Salmo salar i blant «lurt» inn i fangstreiskapen lakseverpe/laksevorpe (Figur 1) 
som var sette langt frå munningar av vassdrag. Det skjedde på den måten at nærliggjande svaberg til 
utsett reiskap vart kvitkalka for å illudere at det var ein kvitskummande foss i bakgrunnen. Her blir det 
samanstilt opplysningar frå gamle kjelder om dette emnet. 

Bakgrunn

For mange år sidan støytte eg 
på omtale av dette «lureriet» hjå 
Pontoppidan (1753). Hausten 
2014 fann eg tilfeldigvis same 
emnet hjå Schøning (1910), 
og det gjorde at eg tok til å 
samanskrive opplysningane til 
denne artikkelen. I tillegg bladde 
eg opp i Friis (1881) og fann 
same emnet omtala der. Andre 
kjelder har eg ikkje søkt i for 
om mogleg å finne tilsvarande 
opplysingar, men reint tilfeldig 
fann eg omtala hjå Nilsson 
(1855) som kalla det eit særnorsk 
fenomen.

Omtala hjå Peder 
Claussøn Friis 

Peder Claussøn Friis (1545–
1614) (Figur 2) var ein norsk 

Einar Kleiven (f. 1947) er tidlegare forskar ved NIVA, nå pensjonist og frilans
tilknytta NIVA i Grimstad. Har arbeidd med fisk i samband med kalking,
aldersbestemming, innsjøgytande aure, relikt laks og elvemusling. Har stor interesse
for og har skrivi mykje om fiskehistorikk.

NIVA Grimstad, Jon Lilletuns vei 3, NO–4879 Grimstad.
E-post: einar.kleiven@niva.no

Foto: Tore Wiers, Uni Miljø, LFI..
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geistleg og historisk-topografisk 
forfattar (Anonym 2014a). Om-
tala hans av laksen vart truleg 
skriven om lag 1600. Friis 
(1881: 116) skriv at ein «Part 
[person] som haffuer Laxe=Garn 
eller en Noed staaendis i Viger 
for Lax, der som iche løber fersch 
Vand ud; dj limkaster eller 
kalcher Bierget, der=hoes gaar 
hand [laksen] oc meener det verre 
en Fos». Så tilføyer han at der ein 
«Part giøre Ild ved dieris Garn, 
der gaar hand effter». 

Omtala hjå Erik 
Pontoppidan

Erik Pontoppidan d.y. (1698–
1764) var ein dansk teolog, 
professor, biskop og forfattar 
(Anonym 2014c). Tilknytinga 
til Noreg fekk han som biskop 
i Bergen frå 1745 til 1754. 
Pontoppidan (1753: 215) skriv 
at den «gamle og almindelige 
Maade er at fange dem [laksane] 
i Laxe=Verp, som er et Garn 
udsat særdeles ved Mundingen 
af en Ælv, der har høyt Fald 
mod Havet, og søges efter Laxens 
bemeldte Øyemerke, naar han seer 
dens hvide og skummende Fald. 
Men efterdi det ikke allevegne 
findes, da lurer man Laxen med 
Konst, og indbilder ham der er 
saadan Foss, idet man kalker et 
Stykke af Klippen, saa den seer 
gandske hviid du». 

Omtala hjå Gerhard 
Schøning

Gerhard Schøning (1722–1780) 
var ein norsk historikar (Anonym 
2014b). Omtala hans av laksen 
finst i ei reiseskildring frå ein 
tur gjennom Tingvoll i 1773 
(Schøning 1910: 110). Fyrst om-
talar han at «Laxse-Fiskerie falder 

her ogsaa, men paa faae Steder 
af nogen Betydenhed, naar man 
undtager det, som falder» ved 10  
gardar han namngjev, «og den 
Plads Sogn, hvor Laxe-Vorper 
ere». I ei fotnote til sistnemnde 
skriv han at «Laxe-Vorper kalder 
man de Steder, ved Strand-siiden, 
eller ved et Næs, eller i smaae 
Vige og Bugte, hvor i det frie 
aabne Vand Laxe-Garn udsættes, 
for deri at fange Laxen, der 
stryger gierne frem langs Strand-
Bredden, for at søge ind i Aaer 
og Elve; hvorfor man hos saadan 
Laxe-Vorpe gemenlig med Kalk 

overstryger Biærget, for at give det 
Udseende af en hvitskummende 
Foss eller Vandfald». Schøning 
skriv at det var «gemenlig» brukt, 
det vil si «som oftest; som regel» 
(ordnet.dk). Det siste kan nok 
diskuterast, men da måtte ein 
ha eit større kjeldegrunnlag å 
byggje på.

Observert av Sven 
Nilsson

I 1816 og 1826 var den svenske 
naturforskaren Sven Nilsson på 
studiereise langs vestlandskysten 

Figur 1. Lakseverpe ved Haneholmen, Sogn og Fjordane. Karane er 
Magne og Marcus Tellevik d.e. frå Osterøy. Salmon catching device 
«lakseverpe» at Haneholmen, Sogn og Fjordane county. Foto frå 
Ljøren (Etter Starheim 2009).
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(Nilsson 1855: 392f.). Han 
skriv at langs «Norges vestra kust 
idkas [foregår] under sommar-
månaderna ett eget slags Laxfiske, 
som i mer än ett afseende är 
märkvärdigt. På de ställen af 
kusten, der hvit fradga af någon 
bäck breder sig ned öfver en 
brant klippvågg och kastar sig i 
hafvet, har man märkt att Lax 
samlas för att springa upp i den 
förmodade forsen. Finnes intet 
vatten med fradga, hvitmenar 
man klippan med kalk och 
lockar på detta sätt Laxen, som 
anser den hvita klippan för en 
fradgande fors. På sådana ställen, 
och der bottnen nära kusten är 
jemn och icke för djup, bygger 
man ett Laxobservatorium», 
som er ei lakseverpe han berre 
forklarar reint teknisk. Så fortset 
han med at på «bottnen strös 
hvita mussleskal, för att lättare 
varselblifva de fiskar, som komma 

deröfver». Deretter fortel han 
korleis ein passar på nota under 
fisket. 

Laksen skyr raudt
Etter utsagna til forfattarane 
kan laksen bli tiltrekt av «fosse-
kvitt» svaberg. Derimot, skriv 
Pontoppidan (1753: 215), at 
det «siges Laxen af alle at skye 
den røde Couleur, saa de Karle, 
der passe Laxen, ikke tør have en 
rød Trøye eller Nathue paa. En 
vis Mand her i Sundfjord lod af 
samme Aarsag nylig tage de røde 
Tagsteen af sit Huus, og lagde 
blaa i deres Sted»!

Takk
Takk til Tore Wiers for bruk av 
foto.

Summary 
Kleiven, E. 2014. How to «fool» 
the salmon by painting the cliffs 
white. Fauna 67 (1): 20–22.

In the old days a common tool for 
catching Atlantic salmon Salmo 
salar was the «lakseverpe» or 
«laksevorpe». In order to «fool» 
the salmon far from the river 
outlet, the rock behind to the 
lakseverpe was painted white 
with lime, making an illusion 
of a white foaming waterfall. 
This is based on records from 
three historical sources; Friis 
(1881), probably written around 
1600, Pontoppidan (1753) and 
Schøning (1910). Schøning wrote 
this after a journey in 1773. In 
1816 and 1826, the Swedish 
naturalist Sven Nilsson made a 
study travel to the Norwegian 
west coast, and described the 
fishing technique by lakseverpe 

(Nilsson 1855). In his description 
he also mentions the painting 
of the rocks with lime, exactly as 
in the older Norwegian records. 
Pontoppidan (1753) also mentions 
that the salmon avoid red colour. 
Therefore, the fishermen looking 
after the lakseverpe never dared to 
wear red clothes.
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Figur 2. Den naturinteresserte 
presten Peder Claussøn Friis 
(1545–1614) ser framleis ut over 
folket i Valle kirke i Lindesnes 
(Etter Haraldstad 1991). The 
naturalist priest Peder Claussøn 
Friis (1545–1614) is still looking 
out over the people in Valle 
church in Lindesnes.
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Geografiske og historiske opplysningar 
om karussen i Nord-Gudbrandsdalen, 

Oppland. Del I.
Einar Kleiven

I Nord-Gudbrandsdalen er det, som fleire andre plassar i landet, innført karuss Carassius carassius i 
mange tjønner og mindre vatn. I eit par artiklar gjev eg ein geografisk og historisk gjennomgang av 
lokalitetar der det er opplysningar om karuss i Nord-Gudbrandsdalen.

Metodikk

Denne registreringa av karuss 
gjeld Nord-Gudbrandsdalen, 
som dekkjer dei fem kommunane 
Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Lesja og 
Dovre i den nordlegaste delen av 
Oppland. Denne fyrste artikkelen 
tek for seg lokalitetane i Skjåk, 
Lom og Vågå. Opplysningane i 
artiklane er henta blant anna frå 
rapportar, bøker og frå samtaler 
med lokalkjende personar. 
Opplysningane hjå Ile (1960) 
fann eg ved avslutningsarbeidet 
av artiklane. Ein artikkel i 
årsmeldinga til den lokale 
sparebanken har Ola Gjeilo 
(pers. medd.) stadfesta er forfatta 
av han, og blir referert til som 
Gjeilo (2009). 
 Dei fleste lokalitetane med 
karuss er så små at dei er 
ikkje registrerte i NVE Atlas. 
Dessutan er ikkje ein lokalitet 
det same som eit vatn. Til dømes 
er Langløken, Snerlivju og Ivju 
ulike delar av Lalmsvatnet.

Søraustleg art

Karuss er ein fiskeart som 
tilhøyrer karpefiskane (Pethon 
1989), og som finst hovud-
sakleg søraust i landet vestover 
til Telemark og nord over til 
Mjøsa (Collett 1875, 1905, 
Huitfeldt-Kaas 1918, Eggan & 
Johnsen 1983, Øxnevad mfl. 
1995, Poléo mfl. 1995). Men 
det er også karuss spreidd i ulike 
lokalitetar elles på Austlandet, 
på Sørlandet, Vestlandet og i 
Trøndelag. Dessutan finst det 
karuss på Tjøtta i Nordland og i 
Prestvatnet i Tromsø.
 Karuss finst fyrst og fremst i 
stille vatn med rik vegetasjon 
(Pethon 1989). Han klarar seg 
godt i forureina vatn med lågt 
oksygeninnhald. Karussen er 
såleis gjerne den siste fiskearten 
som forsvinn i sterkt forureina 
lokalitetar.

Skjåk kommune
I eldre litteratur er det ikkje 
funne opplysningar om karuss 
i Skjåk (jf. svara frå 1743 i 

Røgeberg 2004, Collett 1875, 
1905, Helland 1913a, 1913b, 
Huitfeldt-Kaas 1918). Skjåk 
var ein del av Lom kommune 
fram til 1866 (Østby 1980), 
så det kan vera ei forklaring på 
manglande opplysningar frå før 
den tida. Frå nyare tid opplyser 
Eggan & Johnsen (1983) at det 
er karuss i Skjåk, og Øxnevad 
mfl. (1995), Poléo mfl. (1995) 
og Lund (2007) ser ut til å ha 
kartfesta ein lokalitet. Ile (1960) 
nemner ei tjønn ved Lykre og ei 
ved Gjeilo. Hesthagen (2001) 
har registrert seks lokalitetar 
der det har vore eller er karuss 
i Skjåk, og det er same antalet 
som denne registreringa (Tabell 
1).
 Ved Lykre i Bismo er det ei 
tjønn som kallast Karustjønne 
der det finst karuss (Sylfest 
Lykre og Lars Gjeilo pers. 
medd.; Jf. Ile 1960, Hesthagen 
2001). Tjønna ligg med delvis 
dyrka mark inntil seg, og er 
delvis svært tilgrodd (Figur 1).
 Den største lokaliteten med 
karuss i Skjåk er Skim, som er 
ei vidareføring av den grunne 

Fauna 67 (1) 2014 23–33
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Tabell 1. Lokalitetar med karuss i Skjåk, Lom og Vågå. Forklaring: N = x+x (lokalitetar med karuss + 
lokalitetar der karuss er utrydda). Koder for fiskeart: 5 = aure, 6 = røye, 8 = harr, 28 = karuss og 36 = 
ørekyte. (Kode) = forsvunnen bestand. Høgde over havet (Hoh.) i kursiv viser ca. høgde. Localities with 
crusian carp Carassius carassius in Skjåk, Lom and Vågå municipalities. Explanation: N = x+x (localities 
with crucian carp + localities where the species is extinct). Codes for fish species: 5 = brown trout Salmo 
trutta, 6 = Arctic charr Salvelinus aplinus, 8 = grayling Thymallus thymallus, 28 = crucian carp and 36 = 
minnow Phoxinus phoxinus. (Code) = extinct population. Height above sea level (Has.) in italics means 
approximate height.

Kommune: Lokalitet Hoh. (m) Fiskeart Referanser
Municipality: Locality Has. (m) Species References

Sjåk: (N = 4 + 2)   Eldste opplysninga om karuss frå 1920-talet?

Karustjønne, Lykre 415 28 Lars Gjeilo og Sylfest Lykre pers. medd.
Skim, Skjåk 363 5,6,8,28,36 Hesthagen 2001, Gjeilo 2009
Karustjønne, Maurstad 369 (28)1) Hesthagen 2001
Karustjønne, Gjeilo 368 (28)1) Lars Gjeilo pers. medd. 
Kåjetløken, Kåjede  28 Lars Gjeilo og Ståle Bøje pers. medd.
Karustjønne, Kåjede 363 28 Ståle Bøje pers. medd.

Lom: (N = 5+1):   Eldste opplysninga om karuss frå 17432)

Svarttjønne, Bøverdalen 658 28 Lars Gjeilo pers. medd., Skaar 1987
Skim, Lom 363 5,8,28,36 Hesthagen 2001, Gjeilo 2009
Årsjo, Lom 363 5,28,36 Lars Gjeilo og Kristen Blakar pers. medd., Garmo 1990, Gjeilo 2009
Djupholet, Lom (363) (28)3) Ola Gjeilo pers. medd.
Stastjønne, avsn. av Vågåvatnet 362 5,28,36 Johannes Marstein og Ottar Turtumøygard pers. medd.
Vågåvatnet 362 5,6,8,28,36 Gjeilo 2009

Vågå: (N = 14 + 2)   Eldste opplysninga om karuss frå 1743

Søre Svarttjønne, Gjæsingvatnet (765) 28 Steinar Storvik pers. medd.
Veslvatnet, Grov 810 5,28,36 Huitfeldt-Kaas 1904, 1918, 1927, Collett 1905, Helland 1913a
Øvre Hånåtjønne, Grov 806 5,28,36 Kåre Bakken pers. medd.
Nedre Hånåtjønne, Grov 806 5,28,36 Kåre Bakken pers. medd.
Jårtrustjønne, Grov (845) 28 Kåre Bakken pers. medd.
Vågåvatnet 362 5,6,8,28 Groven 1968, Løkensgard 1974, Hegge 1989
Dammar ved Vågåvatnet (363) (28)3) Huitfeldt-Kaas 1918
Kjøpangertjønnin, Moasetrin  884 28 Kart 1832, Collett 1905, Huitfeldt-Kaas 1918
Svarttjønne, Sørem 485 28 Huitfeldt-Kaas 1918
Otjønne, Sjårdalen 399 28 Ivar Aasgaard og Ivar T. Haugen pers. medd., Huitfeldt-Kaas 1918 
Dam, Sjårdalen (405) (28)3) Ivar Aasgaard pers. medd.
Langløken, Sjårdalen 355 5,28,36 Sverre Lien pers. medd.
Snerlivju, Lalm 355 5,28 Pål Tolstad pers. medd. 
Ivju, Lalm 355 5,28 Reidunn Snerle pers. medd.
Svarttjønne, Tolstadåsen 789 5,6,28 Ivar Aasgaard, Olaf Eide og Pål Tolstad pers. medd.
Veslsvarttjønne, Tolstadåsen 792 28 Eigen observasjon 18.08.08; Pål Tolstad pers. medd.

1)Utrydda. Extinct. 2)Indirekte kjent frå 1733. Indirectly known from 1733. 3)Attfylt. Filled.
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vestenden av Vågåvatnet 
gjennom Lom. I Skim er 
det aure Salmo trutta, harr 
Thymallus thymallus og karuss 
(jf. under Lom) (Hesthagen 
2001, Gjeilo 2009). Dei siste 
tiåra har karussbestanden gått 
kraftig attende, skriv Hesthagen  
(2001). Masseuttak i osen av 
Vågåvatnet har seinka vatnet 
(Steinar Botten pers. medd.), 
og det kan vera ein årsak 
til nedgangen. I alle fall ser 
Skim ut til å vera ein dårleg 
karusslokalitet i dag på grunn av 
all sanden som har dukka opp 
med endringane i vassføringa.
 I jordbruksområdet på sørsida 
av Skim ligg det tre lokalitetar 
nær kvarandre der det er eller 
har vore karuss.
 Den eine av desse er ei tjønn 
som er kalla Karustjønne, som 
ligg ved Maurstad (Hesthagen 
2001). Der var det karuss 
tidlegare, men avrenning av 
kulann (urin) gjorde at han 
forsvann. Det er ikkje kunnskap 

om når det skjedde, men det 
var i alle fall karuss der i 1943. 
Tjønna ligg nedst i jordet til 
garden Maurstad, om lag 50 m 
frå Skim.
 Ved garden Nygard Gjeilo 
er det også ei tjønn som kallast 
Karustjønne (Lars Gjeilo pers. 
medd.). Ho ligg nedi jordet 
nord og utanfor garden og har 
tilsig berre frå dyrka mark og 
utan synleg avrenning. Det er 
gjørme- og «skjetbotn» i heile 
tjønna, som kan vera 3−4 
m djup, kanskje 5 m på det 
djupaste. Det var mykje karuss 
der i si tid, men det var sjeldan 
ein fanga nokon som var over 15 
cm. Karussen var «skrækkjeleg» 
seigliva. Dei prøvde å ha harr 
oppi Karustjønne, men vatnet 
var så ureint at han greidde seg 
ikkje der. I 1962 bygde dei nytt 
fjos, og da førde dei gjødselvatn 
ned i tjønna, noko som gjorde 
at karussen vart utrydda. 
Karustjønne på Gjeilo ligg nede 
i jordet, om lag 40 m frå ei bukt 

av Skim. Det er nok denne 
lokaliteten Ile (1960: 233) har 
meint når han nemner ei tjønn 
«ved Geilo».
 Utanfor garden Kåjede 
(Kåjet), aust for Gjeilosgardane, 
er det to karusslokalitetar 
som ligg nær Skim. Den eine 
lokaliteten er ein langstrakt 
løk som er kalla Kåjetløken, 
eller berre Løken (Lars Gjeilo 
og Ståle Bøje pers. medd.; jf. 
Hesthagen 2001). Den andre 
lokaliteten ligg nær austenden av 
Løken (jf. ovanfor), og er kalla 
Karustjønne (Ståle Bøje pers. 
medd.; jf. Hesthagen 2001). 
Desse to lokalitetane ligg så nær 
kvarandre at dei er teikna saman 
i NVE-atlas.

Lom kommune
Dei eldste opplysningane om 
karuss i Nord-Gudbrandsdalen 
finn ein hjå futen Christen 
Pram og soren skrivar Nils 
Hauritz i svaret på ei spørjeliste 

Figur 1. Karustjønne ved Lykre i Sjåk. Pond Karustjønne at Lykre in Sjåk. Foto: Einar Kleiven.
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som Danske Kanselli senda ut i 
1743 (Pram 2004: 298, Hauritz 
2004: 322). Pram nemner at 
«carusser falder nogle af i Lom, 
Waage og Faaberg sogner». Og 
Hauritz skriv at «J elvene og 
fieldvandene som færske vande 
falder ingen anden fisk end øret», 
men tilføyer at «der findis ogsaa 
3 à 4 kiærn, eller smaae vand, 
hvorudj forfæderne har sadt 
caruser, som ere faae af». 
 I verket Norges Naturlige 
Historie frå 1753 nemner biskop 
Erik Pontoppidan karuss i Lom i 
ein oversett fotnote (Pontoppidan 
1753: 203). Han skriv at 
på «et Field liggende 3 Mile 
høyere end Loms Præstegaard i 
Guldbrandsdalen, findes i et Vand 
Karudser af saadan prodigeius 
Storhed, at hans Høyærværd. 
Hr. Biskop HERSLEB har 
forsikret mig, de Karudse-Been, 
som han paa sin Visitations-
Reise havde giemt og taget med 
sig til Christiania, bleve der 
af Uvidende, som vilde giette, 
anseete for at være Torske-Been» 
(Figur 2). Han legg til at i «Store 
Miøs falde Karudser saa store 
som den største Tallerken». Peder 
Hersleb (1689−1757) var norsk 
geistleg, fødd i Steinkjer og 
biskop i Oslo frå 1730 til 1737 

(Anonym 2013). I tidsrommet 
1737−1757 var han biskop på 
Sjælland. Den nemnde visitas-
reisa til Lom skjedde i 1733 
(Engelstad & Pedersen 1992). 
 I 1775 reiste historikaren 
Gerhard Schøning gjennom 
Gudbrandsdalen og i reise-
skildringa viser han til fotnoten 
hjå Pontoppidan (Schøning 
1980: 60). Schøning skriv at 
på «et af disse Fiælde, maa det 
Vand ligge, hvorom berettes» i 
Pontoppidan «at der ere fagne 
Carudser af en overmaade 
Størrelse». Men han har ikkje 
nærmare opplysningar om dei, 
eller at det fanst karuss andre 
plassar i dalen.
 I verket Skandinavisk fauna 
har også Nilsson (1855: 292) 
referert til Pontoppidan og skriv 
at «i en damm vid Loms prestgård 
i Guldbrandsdalen finnas Rudor 
af betydelig storlek». Storleiken 
vekte såleis fiskefagleg åtgaum 
100 år etterpå! 
 Tidleg på 1900-talet opplyser 
professor Amund Helland 
at karuss «siges saavidt at 
forekomme» i Lom (Helland 
(1913b: 151). 
 I seinare tid har Kvaale (1981) 
nemnt karuss, Eggan & Johnsen 
(1983) har registrert han i Lom, 

og Øxnevad mfl. (1995), Poléo 
mfl. (1995) og Lund (2007) ser 
ut til å ha kartfesta ein lokalitet. 
Etter denne registreringa har det 
funnest minst seks lokalitetar 
med karuss i Lom, der karussen 
har forsvunne i ein kjent 
lokalitet (Tabell 1). 
 I Svarttjønne i Bøverdalen 
er det karuss (Lars Gjeilo pers. 
medd.). Skaar (1987: 220) 
skriv at der var «det noko som 
likna fisk, og sjølvsagt var det 
moro å få dei på kroken. Det 
var ikkje etande fisk, men noko 
som heitte karuse». Svarttjønne 
ligg 629 moh. utanfor allfarveg 
på åskammen på sørvestsida 
av Bøverdalen. Det går ein 
beinveg forbi tjønna og opp 
på setrene ovanfor (Lars Gjeilo 
pers. medd.). Lokaliteten er 
truleg den som (Pontoppidan 
1753: 203) skriv om på «et 
Field liggende 3 Mile høyere end 
Loms Præstegaard». Det er den 
einaste kjende lokaliteten i Lom 
som ligg høgare enn dalbotnen. 
Avstanden frå Lom sentrum 
er om lag 10 km i luftline. I 
tilfelle det er denne lokaliteten 
Pontoppidan (1753) har meint, 
så har det vore karuss der i over 
280 år.
 I Skim er det, som nemnt 

Figur 2. Fotnote i Pontoppidan (1753: 203) med opplysning om store karussar i Lom. Footnote in 
Pontappidan (1753: 203) with information about large crucian carps Carassius carassius in Lom.
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under Skjåk, blant anna karuss 
(Hesthagen 2001, Gjeilo 2009). 
Det vart fiska meir tidlegare, og 
på 1970-talet var det særleg harr 
som ein tok i garna, saman med 
ein og annan aure, og så vidt 
nokre karussar (Gjeilo 2009). 
 Aust for Lom sentrum ligg det 
ei tjønn som heiter Årsjo (Figur 
3). Gjennom ein liten bekk i 
austenden er det avrenning til 
Vågåvatnet. Medan Kristen 
Blakar (pers. medd.) var gutunge 
(f. 1920), og i seinare tid, var det 
fiska utruleg mykje. Fangsten 
var helst aure, men ein fekk også 
mykje karuss. Når det var flaum 
så gjekk Bøvra gjennom Årsjo, 
og det skjedde eit par gonger 
i året. Da dei bygde bru over 
til baksida gjorde Vassdrags-
vesenet ei forbyggjing som gjer 
at det nå kjem vatn berre frå 
det naturlege tilløpet til Årsjo. 
Tjønna har minka og grodd 
meir og meir att dei siste åra. 
Ho er ikkje meir enn rundt 2 
m djup. Årsjo hadde tidlegare 
ein bra aurebestand, men nå er 

det mest «goløye og karuse», skriv 
Garmo (1990: 71). 
 På Årsjo var det tjukk is 
eit år, og da det smelta om 
våren var det karuss som var 
fastfrossen i isen (Per Bårdshaug 
pers. medd.). Da fekk hegra 
og lakseanda herremåltid. Ein 
annan gong såg han ei lakseand 
som tok ein stor karuss. 
Dessutan har han sett ei fiskeørn 
som tok ein karuss. «Området i 
Øyom rundt Årsjo var tidlegare 
invadert av seigliva karussar», 
skriv Gjeilo (2009: 47). «Det 
var karuss i kvar ein småpytt i 
Øyom, og det var ei enkel sak og 
ein populær hobby å fange denne 
udelikate skapningen». Forsøk 
med garnfiske på 1970-talet 
resulterte i veldige fangstar av 
karuss og ein og annan stor-
aure. Den nemnde bru- og elve-
forbyggjinga skjedde tidleg på 
1970-talet (Gjeilo 2012). 
 I nærområdet til Årsjo var 
det tidlegare fleire småtjønner 
med kanalar mellom (Ola 
Gjeilo pers. medd.). Ei av desse 

småtjønnene var Djupholet, der 
det var karuss. Når elva voks 
og fløymde innover det flate 
terrenget der, kom karussen 
ut i elva. Området vart seinare 
endra ved kanalisering (jf. under 
Årsjo). 
 I Stastjønne, ei avsnøring 
av Vågåvatnet på solsida aust i 
Lom, er det karuss (Johannes 
Marstein og Ottar Turtumøygard 
pers. medd.). I tillegg kan det 
vera innslag av aure og ørekyte 
Phoxinus phoxinus. Derimot er 
det ikkje karuss i Vamtjønne, 
som ligg 400 m ovanfor Stas-
tjønne. 
 I Vågåvatnet, som delvis ligg 
i Lom, er det innslag av karuss 
(Groven 1968, Løkensgard 
1974, Hegge 1989). Utanfor 
Garmo, vest i vatnet, vart det 
sett i gang fiske med storruse 
i 2004 (Gjeilo 2009: 42). I 
starten vart det fanga mykje 
smårøye Salvelinus alpinus med 
dårleg kvalitet, mykje harr og 
faktisk også «fleire hundretals 
karussar».

Figur 3. Årsjo ved Lom (nærmast), og øvre enden av Vågåvatnet med Skim i bakgrunnen vest for brua (til 
høgre i bildet). Pond Årsjo by Lom (closest), and the upper part of Lake Vågåvatnet with Skim in the 
background west of the bridge (to the right in the picture). Foto: Einar Kleiven.
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Vågå kommune

Dei eldste opplysningane om 
karuss i Nord-Gudbrandsdalen 
finn ein som nemnt hjå futen 
Christen Pram og sorenskrivar 
Nils Hauritz i svara på ei 
spørjeliste som Danske Kanselli 
senda ut i 1743 (Pram 2004: 
298; Hauritz 2004: 330). I 
tillegg til opplysninga hjå Pram 
(jf. omtala under Lom), skriv 
Hauritz at «faa carusser og aabor 
findes» i Vågå (Vågå omfatta den 
gongen også Sel kommune, der 
det fanst åbor Perca fluviatilis 
i eit par vatn. Ddet skulle 
vera åbor i Smukksjøen og 
Abbortjønnene (Huitfeldt-Kaas 
1918), og dessutan i Vålåsjøen 
(Heitkøtter 1968), men åbor er 
ikkje registrert i oversikten til 
Eggan & Johnsen (1983).
 I ein oversikt over «Fiske 
Vande» i Vågå frå 1762 er det 
nemnt eit «Karrus Kiærnet» 
(Meklenborg 1762: 2). Det 
var blant vatna som ikkje var 
bygsla, men det er ikkje klarlagt 
kva for tjønn det gjeld. Vel 140 
år seinare nemner Huitfeldt-
Kaas (1904: 124) karuss i 

«Lillevandet» og «i et lidet kjern 
ved Prestesæteren». Dei er også 
nemnde av Collett (1905) året 
etterpå og dessutan av Helland 
(1913a). I omtala av fiskearten 
karuss skriv Huitfeldt-Kaas 
(1918: 99) at «paa enkelte steder 
som f.eks. Vaage i Gudbrand-
sdalen findes den ogsaa i tjern og 
dammer høit tilfjelds» ca. 900 
moh. Dei plassane han nemner 
er «Svarttjernet ved Sørem, dam 
ved Østrem i Sjodalen, Lille-
vandet (ved Storviksæteren), Præst-
sætertjernet (ved Flatningen), 
nogen dammer ved utløpet 
av Vaagevandet» (jf. detaljer 
etterkvart). 
 Frå nyare tid har Eggan & 
Johnsen (1983) opplysning 
om karuss i Vågå, og Øxnevad 
mfl. (1995) og Lund (2007) 
har eit par lokalitetar på karta 
sine. I bakgrunnsmaterialet til 
Øxnevad mfl. (1995) er nemnt 
Otjønne og Veslvatnet, som 
finst i ei liste dei hadde sett opp 
og som Ivar Aasgaard (pers. 
medd.) hadde fått kopi av frå 
Sverre Løkken, Universitetet 
i Oslo. Men det finst karuss i 
mange fleire lokalitetar, og det 

er nesten dei same som Collett 
(1905), Helland (1913b) og 
Huitfeldt-Kaas (1918) nemner. 
Ile (1960: 23) kjende til at det 
i Vågå fanst karuss i «naugre 
dammer nie sjølve bygden og ti 
naugre små fjelltjøynn 800-900 
m.o.h. såles i Præstsætertjøynne 
ved Flatningen». Etter denne 
registreringa har det funnest 
minst 16 lokalitetar i Vågå, der 
karussen har forsvunne frå to 
kjende plassar (Tabell 1). 
 Som ungdom var Steinar 
Storvik (pers. medd.) med Ola 
Storvik (f. 1890) og sleppte 
aureyngel i Søre Svarttjønne, 
som ligg vel 300 m søraust for 
Gjæsingvatnet. Etter to−tre 
år skulle dei sjå om det hadde 
vorte noko av aureyngelen, og 
dei drog ut to garn frå land. Dei 
fekk da to aure og 65 karussar. 
I og med at fiskinga skjedde 
medan Steinar (f. 1925) var 
ungdom, så har det i alle fall 
vore karuss der sidan før krigen. 
Steinar har dessutan fått ein 
karuss i Gjæsingvatnet som 
vog 1,5 kg. Han reknar med at 
det var eit enkeltindivid som 
sannsynlegvis har vore overført 

Figur 4. Karuss på 26 cm og 440 g fanga i Veslvatnet i Vågå 14. august 2010. Crucian carp Carassius 
carassius measuring 26 cm and 440 g caught in pond Veslvatnet the 14th of august 2010. Foto: Dag 
Aasheim. 
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frå Søre Svarttjønne.
 Det «Lillevandet (ved Storvik-
sæteren)» som Huitfeldt-Kaas 
(1918: 99) nemner, er Vesl-
vatnet. Det ligg nordvest for 
Lemonsjøen. Den fyrste opp-
lysninga om karuss der finn ein 
som omtala hjå Huitfeldt-Kaas 
(1904), og året etter hjå Collett 
(1905). Huitfeldt-Kaas (1904: 
124), skriv at i «Vaage har jeg 
saaledes faaet opgivet, at karudser, 
saa længe man kan erindre, 
har levet i et lidet fjeldvand, 
Lillevandet. En grund bugt af 
dette vand er sterkt sivbegroet, 
og der holder karudserne sig. 
I vandet findes ogsaa ørret». 
Veslvatnet «har en meget stor 
stamme» av karuss, opplyser 
Huitfeldt-Kaas (1927: 187). 
Han undersøkte alder og vekst 
på 36 karuss der ifrå, på fisk 
som varierte frå 16−25 cm og 
95−365 g. Dessutan finst det 
også ørekyte i vatnet. I vår tid 
kan ein få karussar på inntil 1 
kg (Ivar Aasgaard pers. medd.). 
Foto av karuss fanga i Veslvatnet 
i 2010 er vist i Figur 4. 
 Bekken frå Veslvatnet renn 
gjennom Hånåtjønnin og ned 
i elva Tessa og vidare ned i 

Vågåvatnet. I Øvre Hånåtjønne 
var det utruleg mykje karuss 
tidlegare, som ofte var frampå 
kanten av utløpet (Kåre Bakken 
pers. medd.). Han fekk ein 
karuss på fiskekroken der ein 
gong medan han var gutunge. 
Karussen var «hard og rar», 
minnest han. Han såg karuss i 
Øvre Hånåtjønne for 11−13 år 
sidan. Det er nokså sannsynleg 
at det også er karuss i Nedre 
Hånåtjønne (Kåre Bakken pers. 
medd.). Det er nemleg berre 
ein kort bekk mellom dei to 
tjønnene. 
 I nedbørfeltet ovanfor Vesl-
vatnet er det ei lita tjønn som 
heiter Jårtrustjønne, og der 
var det karuss og det er sikkert 
kraruss der den dag i dag (Kåre 
Bakken pers. medd.).
 Vågåvatnet er den einaste 
større lokaliteten der det finst 
karuss i Vågå. Der har det nok 
aldri vore sleppt karuss, for han 
har nok i flaumtider kome dit frå 
lokalitetane i Skjåk, Lom eller/
og Veslvatnet i Vågå eller frå dei 
nemnde dammane. I tillegg til 
karuss er det aure, røye og harr 
der (Groven 1968, Løkensgard 
1974, Hegge 1989, Hans Bøie 

og Per Øien pers. medd.). På 
prøvefiske i Vågåvatnet i juli og 
august i tidsrommet 1969−1972 
vart det fanga 286 fiskar 
(Løkensgard 1974). Av dei var 
223 aure, 54 harr, 6 røye og 3 
karuss. 
 På Ripstrond i Vågå fiska dei 
mykje i Vågåvatnet tidlegare 
(Gjeilo 2009). Asbjørn Brun 
(1929−2002) tok over arven 
etter faren Ola (1888−1969) og 
Asbjørn fiska i vatnet saman med 
dottera Berit fram til han gjekk 
bort i 2002. Dei har bokført 
fangstane i fleire tiår. Ved sida av 
aure, harr og røye, vart det fanga 
ein og annan karuss. Det fanst 
tidlegare karuss i «nogen dammer 
ved utløpet av Vaagevandet», 
opplyser Huitfeldt-Kaas (1918: 
99). Desse dammane eksisterer 
ikkje lenger. 
 «Præstsætertjernet (ved 
Flatningen)» hjå Huitfeldt-Kaas 
(1918: 99) er Kjøpangertjønnin 
(Figur 5), som ligg nord for 
Flatningen. Namnet kjem av 
at Prestgarden tidlegare hadde 
seter om lag 630 meter ovanfor 
tjønnene. Dei ligg på ei terasse 
i lisida i skogbandet mot 
snaufjellet. Rundt tjønnene er 

Figur 5. Kjøpangertjønnin nord for Flatningen i Vågå. The ponds Kjøpangertjønnin north of Flatningen 
in Vågå. Foto: Einar Kleiven.
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det myrdrag. Det er ingen bekk 
som renn ned i tjønnene, men 
det er ein liten bekk mellom dei 
to og som fortset ut av nedre. 
Tjønnene er svært grunne, og 
dei er eit særsyn på grunn av 
stort innslag av kransalgar på 
botnen (Langangen & Løkken 
2000). 
 Det er gamal kunnskap om 
at det var karuss i Kjøpanger-
tjønnin (Huitfeldt-Kaas 1904, 
Collett 1905, Helland 1913a, 
jf. Ile 1960). Men indirekte veit 
vi at det fanst karuss der tidleg 
på 1800-talet, for på eit kart frå 
1832 er tjønnene kalla «Karus-
Kjne» (Indrebø 1924, Veierød 
2012). På eit anna kart frå 1928 
er namnet fortsatt «Karusetjne». 
På nyare kart er namnet 
«Kjøpangertjørnin» (statkart.no).
 På slutten av 1960-talet 
sleppte Vågå fjellstyre ein del 
aure i Kjøpangertjønnin, som 
det vart fiska på med stong 
(Veierød 2012). Fleire fekk 
aure det året. Sist på 1970-
talet vart det fiska med garn, 
men da vart det fanga berre feit 
karuss. Samtidig vart det laga 
eit stengsel med ei rist for å 
hindre at karussen kom seg ned 
i bekken og ut i Flatningen. I og 
med at tjønnene er kartfesta som 
«Karus-Kjne» i 1832 (Indrebø 
1924, Veierød 2012), så må det 
på 1970-talet ha vore karuss der 
i minst 140 år. Og det utan at 

det er kjennskap til at fiskearten 
har vore fanga i Faltningen 
nokon gong. 
 Det «Svarttjernet ved Sørem», 
som Huitfeldt-Kaas (1918: 99) 
nemner, er Svarttjønne som 
ligg om lag 2,5 km nordaust 
for garden Sørem. Einaste fiske-
arten er karuss, men det har 
vore sleppt villaure der, blant 
anna under krigen (Ivar T. 
Haugen pers. medd.). Like etter 
krigen var det mykje skyting på 
skyttarbana, som ligg like ved. 
Ein gong han og Alfred Plassen 
kom derifrå såg dei at det vaka 
aure i Svarttjønne. Etterpå var 
dei nordi der att og drog oter. 
Da fekk dei ein stor aure som 
Ivar fekk, men han smakte ikkje 
godt. Ivar meinte fisken hadde 
gått og ete karuss. Det lukta 
liksom gjørme av karussen som 
var der. Også Gunnar Sandbo 
(pers. medd.) opplyser at det 
har vore sleppt elvefanga aure, 
harr og røye i Svarttjønne. Røya 
vart stor, inntil 1,5 kg. Det var 
«mørsmak» [sølesmak] på fisken, 
slik at han var ikkje etande. Det 
var einast røya som dei røykte 
som var så vidt etande. Han 
hadde også fiska karuss der.
 Dammen «ved Østrem i 
Sjodalen», som Huitfeldt-Kaas 
(1918: 99) skriv, er Otjønne 
ved garden Austrem i Sjårdalen 
(Ivar T. Haugen pers. medd.). 
Einaste fiskearten er karuss, 

men det har enkelte gonger 
vore sleppt elvefanga aure der 
(Ivar Aasgaard pers. medd.). 
Han har også fanga kjøe 
(aure) på oter i Vågåvatnet og 
overført til Otjønne. Det har 
hendt at auren har overvintra, 
og da har han vore både 1 og 
1,5 kg. Turkesommaren 1953 
eller 1954 forlenga dei røyra 
til vatningsanlegget ut i den 
djupaste delen for å få tak i vatn. 
Med svært lite vatn vart karussen 
sugd mot vassinntaket, slik at 
han måtte rakast vekk. Etter 
den sommaren var karussen der 
«borte» i mange år.
 I 1935 tinga daverande eigar 
av Austrem, Paul O. Andvord, 
1 000 aureyngel for å setja ut 
i Otjønne (Andvord 1935). 
I brevet opplyser han at det 
ein gong «for mange mange år 
siden» vart sleppt aureyngel «på 
fingerlengde som vi sorterte ut ved 
notfiske. De levde ca. 1½ eller 
det var 2 år. Vi fant nogen igjen 
ved strandbredden om våren, så 
vidt jeg husker fastfrossen i isen 
[dei fann att 4−5 av 32 sleppte 
fiskar]. De målte i lengde da godt 
og vel 50 cm og bredden var ca 
5½ tomme [14 cm]. Dette må 
vel være en kolosal vekst på så kort 
tid. Tjernet er nokså dybt har ikke 
målt men tror nok at det sikkert 
er 7 à 8 m». Så opplyser han at 
av «fisk finnes det noget som vi 
her kaller for Karuse» (Figur 6).

Figur 6. Utsnitt av brev frå 1935 der det er nemnt «Karuse» i Otjønne ved Austrem (Andvord 1935). Part 
of a letter from 1935 where «Karuse» (crucian carp Carassius carassius) is mentioned in pond Otjønne by 
Austrem (Andvord 1935). 
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 Tidlegare var det også 
karuss i eitt vasshol sønnanfor 
Samfunnshuset i Sjårdalen, ikkje 
langt frå Austrem (Ivar Aasgaard 
pers. medd.). Det var så lite vatn 
at det turkast ut om hausten 
og jorda sprakk, fortalde Paul 
O. Andvord. Det var likevel 
ein eller annan plassen han 
overlevde. Dette holet er attfylt 
for mange år sidan.
 Enkelte individ av karuss har 
kome ut i Ottaelva også, for 
Gunnar Sandbo (pers. medd.) 
har fiska karuss ved Kråksanden, 
som ligg på baksida av elva rett 
overfor Uleberg, ca. 3,5 km sør 
for Vågåmo. Tidlegare kunne 
ein i blant få karuss i Løken i 
Holongsøyom (Ivar T. Haugen 
pers. medd.). Løken ligg 6 
km sør for Vågåmo. Løken er 
nå nesten attfylt. I og med at 
det er berre enkeltindivid som 

opptrer svært sporadisk, er ikkje 
elvestrekninga registrert som 
eigen lokalitet. 
 I Langløken, i området der 
Sjårdalsbekken renn ut i Lalms-
vatnet, er det karuss (Sverre Lien 
pers. medd.). Lalmsvatnet er ei 
utviding av Ottaelva. I Snerlivju, 
ei avsnøring av Lalmsvatnet vest 
for Lalm, er det også karuss (Pål 
Tolstad pers. medd.). Men dei 
tok aldri karuss i elva utanfor 
Snerlivju medan dei dreiv og 
fiska med garn der. Søraust for 
garden Stade på Lalm er det ei 
grunn avsnøring av Lalmsvatnet. 
I Ivju, som ho kallast, vart det 
ofte fanga karuss når dei fiska 
med garn etter auren (Reidunn 
Snerle pers. medd.). Det er 
mange år sidan dei fiska der nå. 
Det gror att i Ivju, men elles 
skulle ein tru at det fortsatt finst 
karuss der. 

 Svarttjønne på Tolstadåsen på 
Lalm har karuss (Ivar Aasgaard, 
Olaf Eide og Pål Tolstad pers. 
medd.). Svarttjønne er utruleg 
djup. Olaf Eide (pers. medd.) 
var der ei påske for mange år 
sidan og pilka «raudrøe». Ved 
sidan av røye var det i alle fall 
aure og harr, forutan karuss. 
Svarttjønne skulle vera eit godt 
fiskevatn før i tida. I dag er det 
ved sidan av massevis av karuss, 
aure, røye og ørekyte der (Pål 
Tolstad pers. medd.). Røya har 
teke heilt overhand.
 Om lag 150 meter søraust for 
Svarttjønne ligg Veslsvarttjønne 
(Figur 7). På ein tur dit i august 
2008 vart det registrert karuss 
der også, noko Pål Tolstad (pers. 
medd.) stadfesta i ettertid. 
Veslsvarttjønne er svært grunn. 
 Det har vore overført karuss 
til andre småtjønner innpå 

Figur 7. Veslsvarttjønne på Tolstadåsen i Vågå. Pond Veslavarttjønne at Tolstadåsen in Vågå. Foto: Einar 
Kleiven.
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Tolstadåsen, men det er ikkje 
kjent kvar, når det har skjedd og 
om det kan vera karuss der i dag 
(Pål Tolstad pers. medd.).
 I bakgrunnsmaterialet frå 
Vågå har Øxnevad mfl. (1995) 
registrert at det skulle vera karuss 
i Slombtjønne ved Randsverk, 
på grensa mot Sel. Men i Slomb-
tjønne er det berre aure, opplyser 
Ivar Valdvik (pers. medd.), som 
har seter der, og som fiskar i 
tjønna.
 I 1916 vart det sleppt 600 
aureyngel i eit «Karustjern» i 
«Vaage», står det i protokollen 
til fiskeriinspektøren (Anonym 
u.å.). Det er ikkje klart kva for 
tjønn det er, men ho låg i furu-
skog med avløp til Sjoa og var 
om lag 5 mål stor. Yngelen kom 
frå Kristians amts landhusholdni
ngsselskap. 

Takk
Takk til heimelsfolka for opp-
lysningar og til Trygve Hesthagen 
for innsyn i litteratur merka*. 
Takk til Dag Aasheim for bruk 
av foto.

Summary
Kleiven, E. 2014. Geografical 
and historical information of 
crusian carp Carassius carassius 
in Nord-Gudbrandsdalen, 
Oppland county. Part I. Fauna 
67 (1): 23−33.

The distribution of crucian carp 
Carassius carassius has been 
registered in the muncipalities 
Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre 
and Lesja in the region Nord-
Gudbrbandsdalen in the county 
of Oppland. This first article deals 
with the registrations in the first 
three municipalities. Information 

provided in the article is taken 
from reports, books and from 
conversations with persons with 
extencive knowledge of local 
conditions. A locality can be a 
lake, a pond or  an abscission of a 
larger lake.
 Skjåk municipality: No old 
historical information about the 
species was found in the literature. 
This study, however, shows that 
there are a few newer records of 
crucian carp localities from Skjåk 
municipality. Four sites where the 
species is present, and two from 
where it has disappeared. These 
sites are all found between 363 
and 415 m above sea level. Five 
of them are small ponds. 
 Lom municipality: Historical 
information about the crucian 
carp from 1743 was found in 
the literature. A footnote in 
Pontoppidan (1753) tells that 
Bishop Hersleb brought some 
big crucian carp bones back to 
Christiania (historical name on 
Oslo), from a visitation trip to 
Lom in 1733. The present study 
shows that there are five sites 
where the crucian carp is present 
in Lom municipality, and one 
from where it has disappeared. 
The sites are located between 363 
and 658 m above sea level, and 
four of them are small ponds. 
 Vågå municipality: Historical 
information about the crucian 
carp from 1743 was found in 
the litterature. This present study 
shows that there are 14 sites where 
the species is present, and two 
from where it has disappeared. 
The sites are located between 
355 and 884 m above sea level, 
and 10 of thems are small ponds, 
included the two sites where the 
species seems not to be present any 
more.
 In many of the sites, manly 

small ponds, the crucian carp is 
the only fish species present. In 
rivers and abscissions of larger 
lakes, however, other fish species 
such as brown trout Salmo trutta, 
Arctic char Salvelinus alpinus, 
grayling  Thymallus thymallus 
and minnow Phoxinus phoxinus 
may be present.
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NZF årsmøtehelg med stort spenn i 
Oppdal

Årsmøtet i Norsk Zoologisk 
Forening 2014 fant sted lørdag 
10. mai på Oppdalsporten motell 
på Fagerhaug i Oppdal, hvor vi 
var innlosjert hele helga. Dette 
var det andre året på rad at styret 
hadde valgt å legge årsmøtet 
til en region hvor foreningen 
ikke har noe aktivt lokallag. De 
fleste av de rundt 15 deltakerne 
ankom fredag kveld, og etter en 
felles middag i Oppdalsportens 

kafeteria var vi invitert hjem til 
Simen og Elin Bretten. Deres 
gård ligger i grei gangavstand fra 
motellet, og de åpnet gjestmildt 
døren til stuene og bød på kaffe 
og flott marsipankake. Uformell 
samtale fylte rommene, og da 
det var klart for gjestene å gå 
tilbake til Oppdalsporten, måtte 
flere utstyres med refleksvest 
for å være synlige for bilister i 
kveldsmørket langs E-6.

Lørdag 10. mai

Dagen etter var det felles frokost 
og matpakkesmøring i kafeteriaen. 
Etter frokost bar det ut på 
ekskursjon med Simen som kyndig 
og engasjert veileder. Dagens første 
stopp ble imidlertid ved gården 
til Bretten, hvor vi fikk oppleve 
nærkontakt med Dovrefjells store 
attraksjon – moskusfe! Det var 
nemlig meldt om et individ som 

Interesserte årsmøtedeltagere studerer togdrept moskus Ovibos moschatus. Fra venstre: Simen Bretten, 
foredragsholder og lokal kjentmann, Tord Bretten, foredragsholder, SNO, Tor Kviljo, NZF avdeling Sørlandet, 
og Asbjørn Lie, NZF avdeling Sørlandet og NZF hovedstyre. Foto: Per Ole Syvertsen.
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var drept i ublidt møte med et 
tog, en ikke uvanlig dødsårsak for 
arten i området. Det døde dyret 
var på vei på bilhenger til Brettens 
hus. Sønnen Tord Bretten, som 
jobber for Statens naturoppsyn 
Oppdal, kom med skrotten like 
etter og alle fikk god anledning 
til å studere dyret. Mange fikk 
med seg et minne i form av 
en stor varm ulldott fra den 
tykke moskuspelsen. Dyret blir 
registrert, og det ble sagt at kona i 
huset ville få noen kilo moskusull 
å lage verdifulle og fine luer og 
votter av.
 Når vi etter hvert la ut på 
ekskursjonen var hovedmålet 
å besøke Slettestjønna natur-
reservat i Rennebu, like over 
kommunegrensa fra Oppdal. 
Reservatet omfatter to tjern 
med omliggende myr- og 

sumparealer, og er en rik fugle-
lokalitet. Noen av artene vi 
observerte var sangsvane, stjert-
and, horndykker, trane, stor-
lom, kvinand og gluttsnipe. 
Lunsjen ble inntatt i fugletårnet 
ved lokaliteten. På vei tilbake til 
Fagerhaug fulgte vi en strekning 
av Gamle Kongevei. En del av 
turdeltakerne besøkte også en 
salamander- og froskelokalitet 
nær Oppdal sentrum, men her 
var det ennå for tidlig vår og 
ingen aktivitet å se. 
 Etter en fantastisk start 
på dagen, var de fleste med-
lemmene samlet for å overvære 
selve årsmøte i NZF kl. 14.00. 
Alle de fire aktive lokallagene 
var representert (Sørlandet, 
Oslo og Akershus, Røros og 
Rana). Årsmøtet bød ikke på 
komplikasjoner eller kontroverser. 

Referatet fra det formelle årsmøtet 
er tilgjengelig for interesserte 
på foreningens nettside (http://
zoologi.no/arkiv/arsrapporter/).
 Etter et godt gjennomført møte 
med alle årsmøtesakene og valg, 
var vi klare for en fellesmiddag kl. 
17.00. Etter middag var det tid 
for kveldens foredragsprogram, 
som var fulltegnet med mange 
gode foredrag. Først ut var Simen 
Bretten selv med «Dovrefjell, 
historie, kultur og natur». Simen 
viste overlegen kunnskap om 
Dovrefjell i norsk historie og 
kultur, og sammen med bilder og 
prosa var dette en flott opplevelse. 
Tord Bretten var nestemann ut 
med «Status for moskusstammen 
på Dovre». Mange flotte bilder 
og faktaopplysninger om den 
norske stammen av moskus på 
Dovrefjell ledsaget av en stødig 

Simen Bretten holder foredrag om Dovrefjells historie, kultur og natur. En kunnskapsrik foredragsholder som 
ga publikum en flott opplevelse. Foto: Kristoffer Bøhn.
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mann på feltet, bidro til en 
spennende time.
 Etter en kort pause var 
det tyske Uwe Manzke som 
på mesterlig svensk-norsk 
viste oss bilder og filmsnutter 
om «Blodiglar och Grodor − 
fältherpetologisk observationer». 
Filmene viste blant annet 
blodigler som sugde seg fast på 
bløtdelene av paddene mens 
de svømte i vann. Uwe over-
gikk alle ved å ta frem et glass 
med to levende blodigler i 
konferanserommet, og Nils 
Arnt fra Kristiansandavdelingen 
var parat med underarmen for å 
la iglen feste seg. Det så i noen 
sekunder ut som om den likte 
det den fikk servert, men da 
den et par ganger rullet rundt 
og ned på underlaget, ga Uwe 
opp og la den smilende tilbake i 
glasset. Alle fikk se på blodiglene. 
Målet til Uwe med foredraget 
og demonstrasjonen er å spre 
kunnskap om blodiglens evne til 
å suge seg fast i verter som frosk 
og padder. Han mener dette 
vil kunne observeres i Norge 

også, slik han og medhjelpere 
har observert i blant annet 
Skåne i Sverige. Uwe presenterte 
også en forplantningstaktikk 
hos buttsnutefrosk som synes 
å være oversett ‒ et fenomen 
han betegnet «clutch piracy and 
multiple paternity».
 Anne-Mathilde Thierry fra 
Frankrike, som for tiden er 
gjesteforsker ved Norsk institutt 
for naturforskning (NINA) 
i Trondheim, ga oss også en 
presentasjon: “Success of the 
endangered arctic fox captive 
breeding programme”. Vi fikk 
en oppdatert statusrapport om 
avlsprogrammet for fjellrev, som 
var en fin forberedelse til besøket 
på avlsstasjonen neste dag. 
 Den lærerike kvelden ble 
avsluttet med et bonusforedrag 
av Dag Dolmen, NTNU, om 
hoggorm og jukserapporter 
(en artikkel med samme tema 
finner du for øvrig i forrige 
Fauna (Fauna 66 (3+4): side 
100−108). Dag snakket frisk 
og humoristisk om huggormens 
rykte i Norge og hvordan 

mediene hauser opp negativ 
og ofte uriktig omtale av det 
spennende krypdyret. 

Søndag 11. mai
Etter en fellesfrokost med 
smøring av niste til dagens to 
ekskursjoner, ventet turleder 
Simen på oss. Alle pakket seg 
raskt ut av rommene og etter 
en halvtime var vi klare for 
å kjøre til avlsstasjonen for 
fjellrev på Sæterfjellet, der vi 
fikk en interessant omvisning 
på området ved Toralf Mjøen. 
For ikke å forstyrre fjellrevene 
som hadde fått valper i hiene 
sine innenfor innhegningen, 
samlet vi oss inne på kontoret 
til Toralf, hvor han ga oss en 
videre orientering om arbeidet 
som gjøres for å styrke den 
sterkt truete norske fast-
landsbestanden. Selvsagt fikk 
vi også se et par av dyrene i 
de store innhegningene – på 
forsvarlig avstand. En ihjelkjørt 
hare var blitt kastet inn til 
revene i innhegningen nærmest 

Typisk situasjon når zoologer, amatører så vel som profesjonelle, er ute på tur. Her har årsmøtedeltagerne fått 
øye på en elg. Foto: Hilde Skiffard.
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kontoret, og det tok ikke mer 
enn fem minutter før hannen 
torde å liste seg bort og smake 
på skrotten. Hunnen så vi kun 
korte glimt av ved hiåpningen 
lengre inne på området.
 Etter det inspirerende besøket 
på avlsstasjonen bar det videre 
mot Dovrefjell, med diverse 
stopp underveis for å se etter 
moskusfe, kongeørn, myrhauk 
og andre godbiter. Sør for 
Oppdal sentrum stoppet vi 
ved en kongeørnlokalitet, og 
jammen var vi heldige og fikk se 
den mektige fuglen skru nord-
over over fjellet. I kikkert var 
det et flott skue.
 Ved neste stopp noen 
kilometer lengre sør, traff vi 
selveste majesteten i fjellet. En 
svær moskusokse gresset tilsyne-
latende fredelig oppe ved ei seter 
300 meter fra E-6.  Med Simen 
som erfaren anfører beveget vi 
oss over E-6 og oppover i beite-
landskapet for å se nærmere på 
kolossen. Simen fortalte at vi 
skulle ha respekt for disse dyrene 
og ved tegn på at dyret mislikte 
vår tilstedeværelse, ved blant 
annet å pruste advarende, senke 
hodet eller grave med forbeinet, 
skulle vi raskt rygge unna og 
forlate kjempen. Vi kom på godt 
fotohold og kunne begeistret 
betrakte dyret uten at den viste 
noen form for missbehag. Etter 
tjue minutter valgte vi å trekke 

oss rolig tilbake til bilene. For 
mange var nok dette helgas 
høydepunkt.
 Oppglødde gjorde vi enda to 
stopp lengre sørover langs E-6, 
der vi først fikk se den sjeldne 
mogopen og etter det var så 
heldige å se en flokk med voksne 
og unge moskusdyr på motsatt 

side av E-6 gressende på en kam 
3-400 meter fra utkikkstoppen 
vår. Her valgte vi å ønske alle en 
god hjemreise etter en vellykket 
ekskursjon, og det var tid for 
den lange veien hjem.

Mette Klann
Per Ole Syvertsen

Relativ nærkontakt med levende moskusfe var med å sette punktum på 
en begivenhetsrik helg i Oppdal. Foto: Hilde Skiffard.
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Begivenheten fant sted under 
XIIth European Bat Research 
Symposium i Vilnius, Litauen 24. 
august 2011, ni år etter at ideen 
først ble framsatt i det tilsvarende 
symposiet i Le Havre, Frankrike 
i 2002. Disse symposiene, som 
arrangeres hvert tredje år, samler 
flaggermusforskere og personer 
med tilknytning til frivillige 
organisasjoner fra mange land. 
I Vilnius deltok totalt 156 
personer fra 29 land, de fleste fra 
Europa. En av sesjonene under 

symposiet var viet stiftelsen 
av BatLife Europe. Under 
XIIIth European Bat Research 
Symposium i Šibenik, Kroatia 
ble det den 1. september 2014 
arrangert et nytt BatLife Europe 
Partnership Meeting, der status 
og planer for organisasjonens 
arbeid ble presentert og 
diskutert. NZF var representert 
med to deltakere under begge 
disse møtene. Se egen artikkel 
med omtale om symposiet i 
Šibenik på side 40.

Organisering og 
medlemskap

Den nye organisasjonen er en 
internasjonal frivillig paraply-
organisasjon, som er basert 
på et nettverk av nasjonale 
partnerorganisasjoner som 
medlemmer. For å få sparket i 
gang virksomheten hadde seks 
organisasjoner gått sammen 
som stiftere, såkalt «founding 
partners»: Bat Conservation 
Trust (BCT, Storbritannia), 

BatLife Europe – et nettverk av 
frivillighet for flaggermus

Per Ole Syvertsen og Kjell Isaksen

Den verdensomspennende fuglevernorganisasjonen BirdLife International er kjent for mange. I 2011 ble 
det stiftet en internasjonal organisasjon som arbeider med tilsvarende oppgaver, men med søkelyset rettet 
mot vern av flaggermus i Europa – BatLife Europe.
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Representanter for nasjonale medlemsorganisasjoner som deltok under BatLife Europes partnership-møtet i 
Šibenik, Kroatia 1. sept. 2014. NZFs representant, Per Ole Syvertsen, i midten bak. Foto: Henry Schofield.
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Zoogdiervereniging (Dutch 
Mammal Society, Nederland), 
Naturschutzbund Deutschland 
(NABU, Tyskland), Asociaţia 
pentru Protecţia Liliecilor din 
România (Romanian Bat 
Protection Association, RBPA, 
Romania), Stiftung Fledermaus 
(Tyskland) og Société Française 
pour l’ Étude et la Protection des 
Mammifères (French Mammal 
Society, SFEPM, Frankrike). 
 Under arrangementet i 
Litauen ble organisasjonens 
første styre valgt, bestående 
av 14 personer fra medlems-
organisasjonene. Samtidig ble 
17 frivillige organisasjoner 
fra ulike europeiske land 
godkjent som partnere i BatLife 
Europe. I løpet av det første 
virkeåret ble 30 organisasjoner 
i 28 land opptatt som partner-
organisasjoner, herunder NZF. 
Ved utgangen av 2013 var 
tallene økt til 33 organisasjoner 
i 30 land. De fleste landene 
ligger i Europa, men det er 
også innslag fra Nord-Afrika 
og Vest-Asia. Fra Norden er det 
foreløpig bare Finland og Norge 
som har medlemsorganisasjoner.
 I BatLife Europes første år 
har Bat Conservation Trust 
ivaretatt sekretariatsfunksjonene, 
og BCTs daglige leder Julia 
Hanmer har vært BatLife 
Europes styreleder. Jasja Dekker 
(Dutch Mammal Society) har 
i denne perioden vært nest-
leder. På møtet i Kroatia i 
2014 ble Jasja Dekker valgt 
som ny styreleder og Primoź 
Presetnik (Slovenian Society for 
Bat Research and Conservation) 
som nestleder. Abigel Szodoray-
Paradi (Romanian Bat 
Protection Association) har fra 
starten vært styrets sekretær.

Oppgaver og 
informasjonsdeling

En av de viktigste oppgavene 
for BatLife Europe blir å bedre 
samarbeidet mellom ulike 
nasjonale organisasjoner, og å 
etablere og koordinere aktiviteter 
og prosjekter på tvers av lande-
grensene. Organisasjonen og 
det internasjonale nettverket 
den representerer vil kunne 
være en nyttig støttespiller for 
EUROBATS – den internasjonale 
avtalen om vern av europeiske 
flaggermus – som Norge og 35 
andre stater nå har sluttet seg til 
(se Størkersen 2007, Syvertsen 
2007 og www.eurobats.org). Det 
er verdt å merke seg at avtale-
området for EUROBATS er 
utvidet til å omfatte ikke bare 
Europa, men også Nord-Afrika 
og Midt-Østen. BatLife Europe 
har som allerede nevnt begynt å 
få partnere også i land sør og øst 
for Middelhavet.
 De første par årene etter 
opprettelsen av BatLife Europe 
har mye av organisasjonens inn-
sats naturlig nok vært rettet mot 
organisasjonsmessige spørsmål, 
som etablering av en nettside 
og utvidelse av nettverket av 
nasjonale partnere. Det har 
likevel også vært et engasjement 
for faglige oppgaver. Blant 
disse vil vi spesielt nevne 
BatLife Europes deltakelse i 
utviklingen av en standard for 
overvåking av bestandstrender 
hos flaggermus, hvor data 
innsamlet av et utvalg av 
partnerorganisasjonene gjennom 
mange år utgjør fundamentet. 
Resultatene er presentert av 
European Environment Agency 
som rapporten European bat 
population trends ‒ A prototype 
biodiversity indicator (Haysom 

mfl. 2013). BatLife Europe er 
også involvert i EUs arbeid med 
en handlingsplan for flagger-
mus, kalt EU Bat Multi-Species 
Action plan.
 Mer informasjon om BatLife 
Europe finnes på organisasjonens 
nettsider; www.batlife-europe.
info. Det utgis også et nyhetsbrev 
(BatLife Europe e-bulletin) som 
interesserte kan motta på e-post.
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Fra 1. til 5. september 2014 gikk 
det 13. europeiske forsknings-
symposiet om flaggermus av 
stabelen. Disse symposiene 
har blitt arrangert i ulike land 
rundt om i Europa siden 1981, 
de siste 10 gangene med tre 
års mellomrom. Vertslandet i 
år var Kroatia med Croatian 
Biospeleological Society som 
arrangør. Symposiet samlet 
290 deltakere fra over 30 ulike 
nasjoner. Ebbe Nyfors med 
kona Brit, Kjell Isaksen, Per Ole 
Syvertsen og Mette Klann reiste 
som representanter for NZF. I 
tillegg var Ingrid R. Reinkind 
fra Miljødirektoratet til stede.
 Arrangementet ble avholdt på 
Solaris resort på kysten utenfor 
den historiske byen Šibenik. 
Det var lagt opp til foredrag fra 
klokken 09:00 til 18:00 de fleste 
dagene, der temaene blant annet 
var flaggermus og vindmøller, 
gatebelysning og jaktområder, 
overvintrende flaggermus, vern 
av flaggermus og leveområder, 
parasitter, fødevalg, opplærings-
program, inventering av flagger-
musartenes utbredelse og 
trender i populasjonene og mye 
mer. Foredragene var muntlige 
presentasjoner holdt av både 
studenter og forskere. Det var også 
et sekstitalls postere som hang på 

veggene utenfor foredragssalen. 
Flere med relevante temaer 
med tanke på norske forhold, 
slik som flaggermusmottak, 
trafikkdrepte flaggermus, flagger-
muskasser, sikring av over-
vintringslokaliteter og ulike arts-
registreringsprosjekter.
 Mandag ettermiddag ble det 

holdt et BatLife Europe møte 
der NZF var representert med 
Per Ole Syvertsen. Samme 
kveld var tiden kommet for 
en gastronomisk tilstelning, 
der deltakerne fra de ulike 
landene kunne tilby nasjonale 
delikatesser, gjerne med litt 
drikke til.

XIIIth European bat research 
symposium (EBRS) 2014 

i Šibenik, Kroatia
Mette Klann

Symposiet ble avholdt utenfor byen Šibenik på den kroatiske 
Adriaterhavskysten. Foto: Kjell Isaksen.
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 Onsdag hadde arrangørene 
lagt inn en velkommen tur 
til nasjonalparken Krka en 
to-timers båttur unna Solaris 
resort. Der ble dagen tilbrakt i 
en «fossefall-park».
 Torsdag kveld var en hyggelig 
bankett med lokal og tradisjonell 
mat og musikk.
 Fredag ble det vist en kort 
film fra Baskerland (regioner 
nord i Spania og sørvest i Frank-
rike), som vil være arrangør 
for symposiet i 2017. Finland 
blir høyst sannsynlig arrangør i 
2020.

Takk
Takk til Ebbe Nyfors, Per Ole 
Syvertsen og Kjell Isaksen for 
innspill til teksten. Takk til Kjell 
for bilder.

Presentasjon av postere var viet en egen sesjon. Foto: Kjell Isaksen.

Nordflaggermus Eptesicus nilssonii i dvale i gruvene i Modum. Foto: 
Magne Flåten.
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Lokalavisen Hitra-Frøya og 
nettavisen Frøya.no har hatt 
noen artikler om temaet, som 
har ført til at det har kommet 
inn nye opplysninger om frosk 
og andre herptiler på Frøya. 
Hensikten med undersøkelsen 
er først og fremst å beskrive 
froskens bestandsutvikling på 
Frøya. I første omgang har vi 
ønsket å kartlegge froskens 
utbredelse i dag, og deretter 

vil vi prøve å fastslå froskens 
spredningshastighet. Endelig vil 
vi se om bestanden fortettes i de 
områdene der frosken er etablert. 
Tanken er å kartlegge hele Frøya 
for frosk og padde, og deretter 
følge med i årene fremover for å se 
om bestanden etter hvert utvides 
geografisk eller ikke. I tillegg til 
å fortsette med undersøkelsene 
selv, vil skoler og barnehager 
bli oppfordret til å følge med 
og registrere observasjoner av 
herptiler. Samarbeid med tre 
barnehager ble innledet i løpet av 
vinteren 2013.

Frøya geografisk
Smøla, Hitra og Frøya er de 
tre største øyene på kysten 
av Midt-Norge. Smøla (ca. 
270 km2) ligger lengst vest 
og tilhører Møre og Romsdal 

fylke. Hitra (ca. 570 km2), som 
er den største av de tre øyene, 
og Frøya (ca. 150 km2) som 
ligger lengst nord, hører begge 
til Sør-Trøndelag fylke. Frøya er 
en relativt stor øy (totalt ca.240 
km2 når vi tar med 5 400 holmer 
og skjær), og utgjør en egen 
kommune med om lag 4 600 
innbyggere. Kommunesenteret 
er Sistranda som ligger lengst øst 
på øya. Øya er lav og berglendt, 
hvor det høyeste punktet, 
Besselvassheia, bare rager 76 
moh. Berggrunnen utgjøres 
hovedsakelig av gneis og granitt, 
og vegetasjonen er derfor preget 
av røsslyng Calluna vulgaris, grå-
mose Racomitrium sp., reinlav 
Cladonia sp. og annen vanlig, 
relativt fattig heivegetasjon. 
Einerbusker Juniperus communis, 
og andre litt større vekster, kan 
fylle små bergkløfter slik at de så 

Buttsnutefrosk på Frøya, Sør-Trøndelag
Jan Seland

I denne artikkelen presenterer forfatteren en undersøkelse av bestandsutviklingen av buttsnutefrosk Rana 
temporaria, etter utsetting i et frosk-fritt område. Prosjektet ble startet opp på initiativ fra Dag Dolmen 
ved Vitenskapsmuséet, NTNU. Han hadde besøkt lokaliteten i forbindelse med Vitenskapsmuséets 
ekskursjon i området i april 2000 (Grendstad mfl.2000), og fant da til sin overraskelse froskegg 
i dammen ved Singstad på Frøya (Figur 1, merket rødt). Senere fikk han vite at frosk fra Bymarka i 
Trondheim var satt ut i dammen noen år før. Utsettingen skal ha vært utført omkring 1995. Sammen 
med Dolmen var jeg på rekognosering 27. april 2010, og undersøkte i alt 15 dammer i området rundt 
Singstaddammen. Denne turen utgjorde utgangspunktet for det arbeid som siden er gjort.

Jan Seland (f. 1944) har lærerutdannelse og hovedfag i marin zoologi fra 
Universitetet i Trondheim. Er pensjonert lærer med særlige interesser for herptiler, 
kar-kryptogamer, insekter, ferskvann, berggrunn og kvartærgeologi. 

Jonsvannsveien 38, NO–7052 Trondhjem. Tlf.: +47 47 75 67 35.
E-post: jan.seland@ntebb.no
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vidt rekker opp til snoen langs 
bergkanten. 
 Skjellsand er imidlertid en 
vesentlig del av jordsmonnet i de 
lavereliggende områdene. Den 
marine grensen ligger på rundt 
40 moh. På Frøya (Sigbjørn 
Larsen pers. medd.). Dette gjør 
at også ganske krevende planter 
kan forekomme i gode bestander 
enkelte steder. En kalkåre går 
over Stutvassheia, som ligger syd 
i øyas sentrale del. Opprinnelig 
var der lite skog på Frøya, men 
endel buskfuru Pinus montana 
og sitkagran Picea sitchensis er 
plantet som leskog. Begge artene 
er fremmede arter for Norge, og 
de er i tydelig spredning på øya 
(Artsdatabanken 2012). Skogen 
bidrar til å skaffe ly for hjort 
Cervus elaphus og hekkende 
grågås Anser anser. I plantefeltene, 
og der skogen ekspanderer på 
egen hånd, finner vi mer eller 
mindre typisk skogsvegetasjon 

i bunnsjiktet. Andre steder er 
derimot den fremmede skogen så 
tett at bunn- og feltsjikt er delvis 
eller helt borte.
 Klimaet på Frøya er oseanisk 
– mildt om vinteren og svalt om 
sommeren. Vi finner likevel lune 
bakker og kløfter på øya, som kan 
oppnå en god varme i solsteken 
om sommeren. I kombinasjon 
med skjellsandbakkene kan dette 
lokalt gi påfallende gunstige 
lokaliteter for krevende flora. 
Været kan være ganske skiftende.

Materiale og metoder
Stort sett er undersøkelsene 
foretatt ved at terrenget er besøkt 
til fots, og hovedsakelig i froskens 
gytetid om våren. Strandsonen 
i dammer, tjern og vann er 
sett over, og funn av klumper 
med froskeegg er registrert. 
Eggansamlingene er lette å se 
om våren, og forekomsten av 

egg er en sikker påvisning av 
at frosken har etablert seg på 
den aktuelle lokaliteten. Utover 
sommeren vil dessuten larver 
(rumpetroll) kunne fanges 
i dammene. Ellers i året vil 
frosker, både unge og voksne, 
kunne påtreffes mer tilfeldig 
i terrenget, og over et større 
område enn bare dammene. For-
plantningsområdet og det totale 
utbredelsesområdet vil derfor 
ikke være identiske. I denne 
artikkelen har jeg konsentrert 
meg om forplantningsområdet. 
 Ettersom man ikke rekker over 
hele det aktuelle område i løpet 
av forplantningsperioden, er 
enkelte besøk også foretatt utover 
sommeren. Under besøkene 
om sommeren har relativt på 
måfå håving vært anvendt som 
fangstmetode i dammene, i 
tillegg til direkte observasjoner. 
Det ble flere ganger funnet larver 
i håven, selv når ingen var å se i 

Figur 1. Kart over Frøya hvor lokaliteter og stedsnavn nevnt i artikkelen er tegnet inn. Vann og tjern i blått, 
andre terrengformer i grønt (grønne linjer viser retningen på dalførene). Den røde ringen viser plasseringen av 
Singstaddammen hvor buttsnutefrosken ble satt ut. Map over Frøya, showing localities and names of places 
mentioned in the article. The red circle show the pond Singstaddammen where the common frog Rana 
temporaria was introduced.
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vannet. Hittil (2010-2014) er 
Frøya besøkt 13 ganger i dette 
prosjektet, som utgjør i alt 
47 feltdager. Nesten bare nytt 
terreng er undersøkt hver gang. 
Kun unntaksvis er tidligere 
undersøkte lokaliteter besøkt på 
nytt. Noe få utvalgte dammer er 
imidlertid fulgt gjennom flere 
år, for å kunne påvise mulige 
variasjoner i forplantningstid og 
bestandsstørrelse. 
 I tillegg til å undersøke 
lokaliteter i felt, har lokal-
befolkning i noen grad blitt 
intervjuet. Lokalavisen Hitra-
Frøya ved Einar Brendboe og 
nettavisen «Frøya.no» ved Eskil 
Sandvik har publisert artikler 
om undersøkelsene, og dette har 
gitt ytterligere opplysninger om 
frosk og andre dyr.
 Til fangst av larver har 
jeg benyttet en modifisert 
Sølvkroken sportsfiskehåv, der 
nettet er skiftet ut med en 
hjemmesydd pose av gardin-
stoff. Polariserende briller er 
tatt i bruk for å se bedre ned 
i vannet. Endel lokaliteter er 
dokumentert med fotografier, 

blant annet av froskeegg. Figur 2 
viser en ung (2+) buttsnutefrosk 
i Merradalen ved Kverva, der 
den største ynglebestanden er å 
finne. Området mellom Titran 
og Pedalen er nå relativt grundig 
kartlagt, mens den østlige delen 
av Frøya kun er undersøkt mer 
flekkvis.

Resultater
Rundt Singstaddammen våren 
2010 ble det påvist froskeegg 
i omtrent alle dammer i nær-
heten. Videre utover øya var 
forekomstene mer spredte. 
Samme vår ble det funnet noen 
eggklumper i endel relativt høyt-
liggende småtjern på Haltheia, 
men de fleste av dem var døde 
allerede den første uken etter at 
de var lagt.
 Det ser fremdeles ut til at 
bestanden av buttsnutefrosk 
på Frøya har sin østgrense ved 
Stensvann (Figur 3). Enkelte 
dammer vest for denne grensen 
har et høyt antall av lekende 
frosk og klumper med egg 
(over hundre), i andre dammer 

er det kun én, eller bare noen 
få klumper med egg, mens i 
tjern øst for Stensvann har det 
ikke kunnet påvises at frosken 
yngler. I noen av dammene med 
små bestander (Titran, Kverva, 
Kavledalen) er det påvist en 
økning i antall eggklumper. 
Bestanden ser altså ut til å være 
i tydelig vekst i flere dammer, 
mens spredningen (utvidelsen 
av bestandens område) foregår 
mer langsomt. 
 Også ved østkysten av Frøya 
er der påvist bestander av frosk 
(og padde). Det later imidlertid 
til at disse forekomstene er 
resultat av andre utsettinger. 
Dette vil bli rapportert senere, 
og vil derfor ikke bli nærmere 
omtalt her.

Drøftelser
Det kan se ut som om 
overvintringen var lite vellykket 
vinteren 2011−2012, fordi bare 
enkelte yngellokaliteter til-
synelatende var i bruk. Denne 
vinteren var imidlertid ikke 
spesielt krevende. Vinteren 
etter (2012−2013) var derimot 
ganske krevende, med lite snø og 
mye frost over en lang periode. 
Dette gikk endel ut over 
enkelte planteforekomster. Men 
froskeynglingen våren 2013 
hadde tilsynelatende omtrent 
samme omfang som under våren 
2012. Dette gir derfor ingen 
holdepunkter for at vinteren er 
noen vesentlig minimumsfaktor 
for froskebestanden på Frøya.
 I enkelte lokaliteter 
(Merradalen, Kvennhusvanns-
bekken) er gyteomfanget 
betydelig. Likevel kan formerings-
suksessen være svært ujevn. Der 
er flere årsaker til dette, og det er 
foreløpig vanskelig å bedømme 

Figur 2. Ung buttsnutefrosk (2+) i Merradalen, Kverva, april 2013. 
Young common frog Rana temporaria observed in the valley 
Merradalen, near Kverva, in April 2013. Foto: Jan Seland.
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årsakenes relative betydning. 
 Oter Lutra lutra er blitt 
ganske utbredt igjen, etter 
at den var sterkt truet på 
Trøndelagskysten for noen tiår 
siden, og det ser ut til at den 
følger dammer og vassdrag der 
frosken oppholder seg. Stundom 
finner vi rester etter oterens 
froskemåltider i vannkanten. 
Oteren kan derfor ha betydning 
for froskebestandens vekst. 
Men den har neppe noen 
betydning for svingningene i 
lekebestanden fra år til år. Også 
hegre Ardea cinerea, ravn Corvus 
corax og kråke C. corone sies å 
gjøre innhugg, og mink Mustela 
vison er sikkert heller ikke helt 
uskyldig. 
 En annen årsak til ujevn 
formeringssuksess er at vann-
standen i dammene kan synke 
merkbart i løpet av froskens 
gytetid. Eggene legges oftest på 
ganske grunt vann nær land, 
og når vannstanden synker 

opptil et par desimeter etter 
vårløsningen, kan det fort bli 
katastrofalt for ganske mange 
egg. Også ugunstig og kanskje 
endret vannkjemi kan tenkes å 
spille en rolle, og sist men ikke 
minst frostnetter etter at eggene 
er lagt.
 Det ser altså ut til at hoved-
bestanden av frosk på Frøya 
har sin østgrense i sonen langs 
Stensvann. Det vil derfor være 
viktig i årene som kommer å 
følge særlig nøye med fra kyst 
til kyst i området på østsiden 
av dette vannet. Stensvann 
har i senere tid fått utvidet 
kontakten med havet ved at en 
kanal i havnivå er sprengt ut 
mot nord. Vannet er derfor i 
dag blitt tydelig brakt, og utgjør 
nok derfor en effektiv barriere 
for froskens ekspansjon østover. 
Eidet syd for Stensvann er godt 
og vel to kilometer bredt på 
det smaleste, og utgjør derfor 
en viktig barriere for dyrene. 

Til gjengjeld er området for en 
stor del lavtliggende, med store, 
grunne ferskvannsforekomster 
(som Melkstadvann og Sings-
vann), så barrieren burde likevel 
ikke være umulig å forsere.

Foreløpig konklusjon
Buttsnutefrosken ble satt ut ved 
Singstad på Frøya rundt 1995 
(Figur 4). Den har etablert seg i 
utsettingsområdet, og spredt seg 
derfra omkring sju kilometer 
både i østlig og vestlig retning, 
foruten mot nord og syd 
innenfor øyas begrensninger. 
Dette gir en antatt sprednings-
hastiget på ca. 350 m pr 
år. Froskene er imidlertid 
ikke jevnt fordelt over hele 
utbredelsesområdet. I enkelte 
lokaliteter samles store mengder 
frosk i forplantningstiden, mens 
i de fleste andre lokalitetene blir 
det foreløpig kun lagt et fåtall 
eggklumper. I mange lokaliteter 

Figur 3. Foreløpig utbredelseskart for buttsnutefrosk på Frøya. Ruter med ring er undersøkt, fylte ringer 
viser  sikre funn. Ringen for Singstaddammen er farget rød. Preliminary map of the distribution of the 
common frog Rana temporaria in Frøya. Squares with rings are investigated, filled rings indicate positive 
finding(s). The square with a red ring indicates the pond Singstaddammen.
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på Frøya kan vi ikke påvise noen 
forplantningsaktivitet i det hele 
tatt (foreløpig?).

Supplement
I tillegg til buttsnutefrosk 
(Figur 2) er huggorm Vipera 
berus og nordfirfisle Zootoca 
vivipara funnet over det meste 
av Frøya. Nordpadde Bufo bufo 
er påvist kun tre steder hittil 
gjennom undersøkelsesperioden, 
og på vidt adskilte steder: en 
enkelt, nærmest død, eggsnor 
i en liten og grunn lagune i 
bekken mellom Smauna og 
Merradalsvann ved Kverva, 
mange eggsnorer og paddelik i 
en nordlig bukt av Tungvågvann, 
og padder i lekeposisjon i 
sydenden av Lillevann ved 
Sistranda. Ytterligere arter av 
herptiler er ikke påvist. 

Takk
Jeg vil allerede på dette stadium 

takke Dag Dolmen for initiativet 
til undersøkelsene, og for 
oppfølging og drøftelser under 
arbeidets gang. Videre vil jeg 
takke Einar Brendboe, Cathrine 
Gaarder Åvern, Harald Johansen, 
Morten Sagmo og Eskil Sandvik 
for opplysninger, drøftelser og 
teknisk og praktisk assistanse. 
Sist men ikke minst vil jeg 
takke Samarbeidsutvalget for 
Biologisk Mangfold (SABIMA) 
for økonomisk støtte til reisene 
og hjelp ved registreringene.
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Summary

Seland, J. 2014. Common frog 
Rana temporaria on Frøya, Sør-
Trøndelag. Fauna 67 (1): 42–
46.

By 1995 the common frog Rana 
temporaria was introduced to 
the island Frøya on the coast of 
Mid-Norway. A frog population 
was soon established on the 
island. In 2010 a survey was 
initiated by Dag Dolmen, and 
the distribution of the common 
frog was investigated during the 
summer seasons between 2010 
and 2014 The introduction was 
into a pond at Singstad, in the 
western part of Frøya. Until 
2014 the frog had expanded its 
range by 7 km to the west and the 
east, limited in the north and the 
south by the sea. Several aspects of 
the establishment and spreading 
of the population of the frog are 
discussed. Further invetigations 
will be performed.

Figur 4. Singstaddammen mot nord, april 2010. The pond Singstaddammen, April 2010. Foto: Jan 
Seland.
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Årsmøtet i NZF 2015 holdes på 
Jomfruland

Styret vil med dette ønske velkommen til årsmøtet 2015, 
som i år holdes ved Øitangen Feriested nord på Jomfruland i 

Telemarkskjærgården

 lørdag 2. mai

Årsmøtepapirer og nærmere informasjon om påmelding, program, reise og overnatting vil bli lagt ut 
på foreningens nettside, www.zoologi.no. Den samme informasjonen vil også kunne fås tilsendt ved 
henvendelse til styreleder Kari Rigstad (tlf. 91 55 07 68, e-post: leder@zoologi.no). 

I tråd med vedtektene vil årsmøtedokumentene være tilgjengelige innen 11. april.

Vi har forhåndsbestilt en del overnattingsplasser ved Øitangen Feriested. Siden den valgte helga er en 
langhelg vil det være anledning til å ankomme øya allerede fredag morgen (1. mai). Øitangen Feriested 
er nærmeste nabo til Jomfruland Fuglestasjon. Det er derfor naturlig at fugleobservasjoner og fangst og 
ringmerking av fugler blir en del av aktivitetsprogrammet. I tillegg vil vi legge vekt på flaggermus og 
insekter. 

Jomfruland er omtrent 7 km lang, mens øyas største bredde bare er om lag 1 km. Nær Øitangen ligger 
Jomfruland landskapsvernområde med flott kulturlandskap og eike- og hasselskog, mens Skadden 
naturreservat lengst sør på øya huser en større rullesteinsvoll hvor det hekker noe sjøfugl (ferdselsforbud 
fra 15. april). Trekkende fugler og et rikt insektliv er å finne over hele øya.

Vel møtt til Jomfruland i de tidlige maidagene! 
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1. Hvis du krafser på en trestamme der det hekker perleugle, kommer den opp i flyvehullet og titter 
ut. Dette skjer ikke dersom det er spurveugle som hekker i treet. Hvorfor er det slik?

2. De fleste har nok latt seg more av å se på ugler, spesielt unger, som sitter og beveger hodet fra side 
til side, opp og ned eller beveger hodet i sirkel. Hvorfor gjør uglene disse hodebevegelsene?

3. Hos rovfugler og ugler snakker vi om reversert kjønnsdimorfisme. Hva vil det si?
4. Det latinske navnet på dyr og fugler sier ofte noe om både utseende og adferden til arten. Hvilken 

art har latinsk navn Haematopus ostralegus, og hva betyr navnet?
5. Dagsommerfugler utvikler seg fra egg, via larvestadier og puppe til voksne insekter. De kan 

overvintre i alle disse stadiene. Hvilke fem vanlige norske arter av dagsommerfugler overvintrer som 
fullt utviklede sommerfugler?

6. Ofte kan fargen være til hjelp for å skille mellom hann og hun hos hoggorm. Men begge kjønn kan 
være helt sorte, hva kan uansett brukes som kjennetegn for å skille kjønnene?

7. Blåhvalen er det største pattedyret som har levd på jorda, med en lengde på opp mot 30 m. En 
nyfødt kalv er rundt 7 m lang. Melken hunnen produserer er svært energirik. Hvor mange kg pr 
dag i snitt, legger en kalv på seg i dieperioden?

8. Hvorfor finner vi bare rogn på store reker?
9. Alle våre hjortedyr har gevir. På hvilken måte skiller reinsdyra seg fra de andre norske hjortedyra? 

Hvordan forklares dette?
10. Toppdykkeren er en fugl i dykkerfamilien Podicipedidae. Når ungene har klekket blir de matet av 

foreldrene med blant annet småfisk. Vi ser også at de voksne fuglene plukker av seg dunfjær og 
mater ungene med disse. Hva er grunnen til denne adferden?

Utarbeidet av Bjørn Jacobsen.

Svar:

1. Krafser det på stammen vil hunnen opp å sjekke om det er mår på vei oppover stammen. 
Diameteren i flyvehullet hos spurveugle er for liten til at måren kan komme inn. Derfor er 
strategien å ligge stille og ikke avsløre at den hekker i treet.

2. For å beregne avstand må begge hjernehalvdeler få informasjon fra begge øynene. Hos 
mennesket ordnes dette ved at synsnerven splittes i optisk chiasma. Slik er det ikke hos ugler. 
De må derfor fysisk flytte venstre øye der høyre øye var for å lage et tredimensjonalt bilde.

3. Det vil si at at det er størrelsesforskjell på kjønnene og at hunnen er størst.
4. Arten er Tjeld. Navnet betyr blodfot og østerssamler. Henviser til fargen på beina og 

matvanene.
5. De fem artene er: Sitronsommerfugl Gonepteryx rhamni, Neslesommerfugl Aglais urticae, 

Dagpåfugløye Inachis io, Hvit C Polygonia c-album og Sørgekåpe Nymphalis antiopa.
6. Man kan se på halelengden, hannen har en lengre, slank hale. Hann: ca. 1/6 av kroppslengden 

Hun: ca. 1/9 av kroppslengden.
7. I dieperioden, som varer i rundt 8 måneder legger kalven på seg 90–100 kg pr dag i snitt.
8. Rekene er hermafroditter.  De starter som hanner og skifter kjønn når de når en viss størrelse. 

De store rekene er dermed hunner og kan ha rogn.
9. Hos reinsdyra har begge kjønn gevir. Simler beholder geviret gjennom vinteren. Dette gir høy 

status og sikrer mattilgang, noe som er spesielt viktig for drektige simler.
10. Dunfjærene vil pakke seg sammen med skarpe fiskebein i magesekken, og lage en gulpebolle 

som ungen gulper opp. Dermed beskyttes fordøyelseskanalen mot de skarpe fiskebeina.

Ti zoologiske nøtter
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Fauna er Norsk Zoologisk Forenings medlems-
tids skrift, og tar imot artikler, småstykker og 
andre bidrag fra alle som er interessert i zoologi. 
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å skrive om dette i Fauna. Bidrag kan enten skrives 
som større artikler (maks 10 sider; 5 000 ord), eller 
som kortere meddelelser eller småstykker. Det 
er særdeles viktig at funn av arter og/eller dyre-
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dokumentasjon i Fauna, spesielt dersom ikke 
disse dyregruppene dekkes av andre tidsskrifter.

Artikler skrives på norsk, men skal normalt ha 
engelsk sammendrag. Vær nøye med at tittelen 
er dekkende og informativ, men ikke for lang. 
Litteratur listen settes opp i tråd med det til 
enhver tid nyeste foreliggende nummer.

Teksten bør være lettlest, og alle spesielle 
faguttrykk og fremmedord skal forklares – men 
kan gjerne deretter brukes i artikkelen. Vær 
forberedt på at redaksjonen kan komme med 
forslag til større eller mindre endringer.

Forfatteromtale (ca. 40–60 ord) samt bilde av 
 forfatteren/forfatterne skal ledsage ethvert bidrag. 
Bilder behøver ikke være i pass foto format, da 
vi lett kan hente ut enkelt ansikter fra et større 
fotografi.

Illustrer alltid teksten med fotografier, tegninger, 
figurer og liknende. Fotografier kan være 
papirkopier (gjerne farge) eller dias, men aller 
helst ferdig scannet i TIFF-format og 10,5 cm 
bredde med 300 dpi for farge- eller gråtone bilder 
og 600 dpi for strektegninger. Grafiske illustra-
sjoner bes oversendt både som fil fra programmet 
de ble lagret, og om mulig som vektorgrafikk 
(EPS). Tegnede illustrasjoner må være klare 
og med sort blekk. Vennligst send alle aktuelle 
illustra sjoner ved første gangs inn sending, slik at 
disse ikke må purres opp senere.

Lever alt stoff samlet pr. e-post. Total stoff-
mengde større enn 4 MB bør avtales på forhånd. 
Gi «fornuftige» navn på både artikkeldokument 
og bildefiler (fjellrev.doc; fjellrev_fig1.tif osv.).

«Særtrykk» gis fortrinnsvis i form av PDF, men 
forfatter kan få inntil 10 stk. Fauna-hefter pr. 
artikkel hvis de ber om det. Dersom en artikkel 
har flere for fattere må disse dele særtrykkene, noe 
som må organiseres av førsteforfatter.

Ytterligere retningslinjer finnes på NZFs 
nettsider, www.zoologi.no, eller kan fås av redak-
tøren. Det er en stor fordel om forfattere studerer 
disse retnings linjene slik at kvaliteten blir best 
mulig og arbeidet blir effektivt.

Råd til forfattere av artikler til Fauna

Bruk artsobservasjoner for innrapportering når du ser dyr og 
planter ute i norsk natur!
• Nettside som er enkel å bruke
• Holder rede på alle dine observasjoner
• Kommer til nytte i forvaltning og bevaring av biomangfoldet

artsobservasjoner.no
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