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Referat
Berger, H.M., Hesthagen, T. & Rikstad, A. 1999.
Utbredelse og status for ferskvannsfiski innsjøer i
Nord-Trøndelag.- NINA Oppdragsmelding601: 1-22.

Denne rapportenomhandlerutbredelseog statushos
innsjølevende fiskearter i Nord-Trøndelag. Opp-
lysningeneer samlet innved å sende ut spørreskjema
til personer med god kunnskap om ferskvannsfiski
hver kommune. Undersøkelsen omfatter 4570 inn-
sjoer, som representererde fleste vatn og tjern større
enn ca 3 hektar basert på kart med målestokk 1:50
000. Totalt ble det gitt opplysningerom 3.557 lokali-
teter. Av disse innsjøene har 3 246 fisk (92,3 %),
mens 311 aldri har hattfisk (8,7 %). Følgeligmangler
det opplysningerfra 1 013 lokaliteter(22,2 %). Det
finnes nå 12 innsjølevendefiskearter i fylket, og av
dissehar 7 arter vandretinn naturlig,mens 5 arter er
direkteeller indirekteinnførtav mennesker.De natur-
lig innvandredeartene er: aure (Salmo trutta), roye
(Salvelinus alpinus), harr (Thymallus thymallus), lake
(Lota lota), orekyte(Phoxinus phoxinus), gjedde (Esox
lucius) og trepiggetstingsild(Gasterosteus aculeatus).
Disseartene er innførtav mennesker:sik (Coregonus
lavaretus), kanadarøye (Salvelinus namaycush),
bekkerøye (Salvelinus fontinalis), regnbueaure
(Onchorhyncus mykiss) og karuss(Carassius carassi-
us). Sik ble innført til Stugusjøen i 1877 (Lierne),
Hillstadvatneti Flatangerpå 1930-tallet,og Murusjøen
i Lierne på 1970-tallet. Forekomsten i Murusjøen
skjedde etter en introduksjonpå svensk side av
riksgrensen.Regnbueaurenreprodusererikke lengeri
Nord-Trøndelag. Aure er den vanligste arten og
forekommeri 99,5 % av alle registrerteinnsjøermed
fisk(n = 3230). I 2300 innsjøerer aure enestefiskeart.
Røye er også relativtvanlig i fylket med 661 påviste
bestander,og i 52 av disse innsjøeneer den eneste
art. Mange bestanderav aure og røye er etablertved
utsettinger,spesielti løpetav de siste 100-130 årene.
Ørekyteog gjeddeer artersom stadigsprerseg til nye
innsjøer i fylket, og de er også en trussel mot
stedegne arter som f eks aure. Ørekytens naturlige
utbredelsei Nord-Trøndelagbegrenserseg til de to
vassdrageneÅngermanelvenog Indalselveni Lierne
kommune. Ørekyten ble satt ut i Innsvatnet og
Risvatnet i Verdalsvassdragetpå 1930-tallet, og i
Sandsjøen og Laksjøen i øvre deler av Sanddøla i
Namsenvassdragetpå 1970-tallet.Fra Huddingselvai
Røyrvik har ørekyten spredt seg nedstroms til
Vekteren, Limingen og Tunnsjøen i øvre deler av
Namsen. Ørekyte er nylig komet til Namsvatnet via
krafttunnelenfra Vekteren. Karusser bare registrerti
12 lokaliteteri Nord-Trøndelag,men haddetidligereet
større utbredelse i fylket. De fleste aure- og
røyebestandeneer enten uendra (tette eller middels
tette bestander) eller naturlig tynne. Status for
fiskebestander i Nord-Trøndelag viser at ca 100
aurebestanderenten har avtatt eller gått tapt, mens

tilsvarende tall for røye er 11 bestander. Kraft-
utbygging, gruvedrift, eutrofiering, ødelagte gyte-
plasser, hardt fiske og innførselav pungrekenMysis
relicta er oppgittsom årsaker til reduksjonog tap av
fiskebestander.For de fleste bestandersom er angitt
somskadeter ikkeårsakoppgitt.

Emneord:Nord-Trøndelag- ferskvannsfisk- innsjøer-
utbredelse- status.

Hans Mack Berger og Trygve Hesthagen, Norsk
institutt for naturforskning, Tungasletta 2, 7485
Trondheim.
Anton Rikstad, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag,
Miljøvernavdelingen,StatensHus,7700 Steinkjer.
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Abstract
Berger, H.M., Hesthagen, T. & Rikstad, A. 1999. The
status and distribution of lentic fishes in the County of
Nord-Trøndelag in Central Norway. - NINA Oppdrags-
melding .601: 1-22.

The distribution and status of various species of
freshwater fish in lakes is presented for the County
of Nord-Trøndelag, Central Norway. The data were
collected by questionnaires from local fishermen and
landowners. We asked for information about 4 570
lakes, i.e. most of the lakes > 3 ha on 1:50,000 maps
(Series M 711). Information was given for 3 557 lakes;
3,246 lakes with fish (92.3 %) and 311 lakes which
had never supported fish (8.7 %). A total of 12
different species of freshwater fish are now registered
in lakes in Nord-Trøndelag. Seven of these species
are regarded as native: brown trout (Salmo trutta),
Arctic char (Salvelinus alpinus), grayling (Thymallus
thymallus), burbot (Lota lota), European minnow
(Phoxinus phoxinus), pike (Esox lucius) and three-
spined stickleback (Gasterosteus aculeatus). The
following five species have been introduced by man:
whitefish (Coregonus lavaretus), lake trout (Salvelinus
namaycush), brook trout (Salvelinus fontinalis), rain-
bow trout (Onchorhyncus mykiss) and crucian carp
(Carassius carassius). Brown trout is the most
common species, and occurs in at least 3230 of the
lakes with fish (99.5 %). In 2300 lakes, brown trout
occurs in allopatry. Arctic char is the second most
common species of fish in Nord-Trøndelag, being
registered in at least 661 lakes (the sole species in 52
lakes). A large fraction of brown trout and Arctic char
populations are believed to have been introduced by
man. Among other species, the translocation of
European minnow and pike has also occurred.
European minnow were native only to upper parts of
the Swedish rivers Ångermanelven and Indalselven, in
the municipality of Lierne. After dispersal by fishermen
using minnows as live baits, the species is now
common in the upper tributaries of River Sanddøla in
the Namsen watershed. In the 1930s, minnows were
introduced into two lakes in the upper part of River
Verdalselva. During the 1970s, minnows were
introduced into Tunnsjøen, Limingen and Vekteren in
the River Namsen system in Røyrvik municipality in
northeastern Nord-Trøndelag. In recent years pike
have been translocated to several localities throughout
Nord-Trøndelag. Crucian carp was probably
introduced by monks to mid-Norway in the 16th
century. This species was rnore common a few
hundred years ago, but is still present in several
localities. The status of most brown trout and Arctic
char populations in Nord-Trøndelag remains un-
changed. However, some fish populations have
declined or even been eliminated during the past few
decades. By 1996, about 100 populations of brown

rout and 11 populations of Arctic char had been
damaged or lost. Some interviewees suggested
that such fish damage had been caused by
hydropower plants, mining, eutrophication, destruction
of spawning sites, intensive fishing and introduction of
the crustacean Mysis relicta. However, in most cases
the reasons for these faHs in population were not
stated.

Key words: The County of Nord-Trøndelag - fresh-
water fish - lakes - distribution - status.

Hans Mack Berger and Trygve Hesthagen, Norwegian
Institute for Nature Research, Tungasletta 2, 7485
Trondheim, Norway.
Anton Rikstad, Environmental Division, County of
Nord-Trøndelag, Statens Hus, 7700 Steinkjer,
Norway.
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Forord
I 1992 bledet innledetet samarbeidom kartleggingav
ferskvannsfisk i Nord-Trøndelag mellom Fylkes-
mannens Miljøvernavdelingog Norsk institutt for
naturforskning(NINA). Kultiveringsbehovetble utredet
av Fylkesmannens Miljøvernavdeling,mens NINA
foretok kartleggingenav ferskvannsfiski de enkelte
kommunene. En del av grunnlagsmaterialettil kart-
leggingenav fiskearter i Nord-Trøndelagble samlet
inn av Direktoratet for naturforvaltning(DN) i be-
gynnelsenav 1980-årene. På 1990-talletble arbeidet
gjennomført i forbindelse med prosjektet Naturens
Tålegrenser som NINA gjennomførte på oppdrag
fra Miljøverndepartementetog DN (Hesthagen &
Henriksen1994). En spesielltakk til May BrittGorseth
hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for hennes
bidrag i forbindelse med kartlegggingsarbeidet.En
takk også til lokale jeger og fiskerforeninger,grunn-
eierlag, fjellstyrer,innlandsfiskenemnder,kommunale
miljøvernkonsulenterog andre lokalkjentei fylketsom
har bidratt med verdifulle opplysningerom fiske-
bestanderi fylket. Det har ikke vært muligå skaffe til
veie alle de nødvendige opplysningeruten deres
velvillige innsats. Utarbeidelsen av rapporten er
vesentligfinansiertav egeninnsatsved Norsk institutt
for naturforskning,og med noe støtte fra Fylkes-
manneni Nord-Trøndelag.

Trondheim,mai 1999

TrygveHesthagen
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1 Innledning 2 Beskrivelse av Nord-
TrøndelagDet foreligger ingen systematiske oversikter over

utbredelse og status for ferskvannsfisk i Nord-
Trøndelag fylke. Det som finnes er enten av eldre dato
(Landmark 1904, Helland 1909, Nordmark 1914,
Huitfelt-Kaas 1918) eller er lite detaljert (Eggan &
Johnsen 1983). I 1981/82 ble det foretatt en kart-
legging av ferskvannsfiskenes utbredelse i Sør-
Trøndelag med hovedvekt på områder med bare aure.
Samtidig ble det også samlet inn et tilsvarende
materiale fra flere kommuner i Nord-Trøndelag, men
dette er ikke publisert. En del av materialet er imid-
lertid blitt benyttet ved framstilling av kommunale
fiskekart. I tillegg foreligger det detaljerte opplysninger
om fisk fra rapporter i forbindelse med utredninger om
vern av vassdrag mot kraftutbygging; de såkalte 10
års verna vassdrag, verneplan for vassdrag, Samla
Plan og kultiveringsplan for ferskvannsfisk i Nord-
Trøndelag (Gorseth 1993). Videre ble det foretatt
fiskebiologiske undersøkelser Høylandsvass-draget
på 1980-tallet (Hesthagen et al. 1997). Høylandet ble
valgt som referansevassdraget pga lite sur nedbør i
området.

Huitfeldt-Kaas (1912) gir en rekke registreringer om
utbredelsen av ferskvannsfisk for et utvalg innsjøer i
Nordre Trondhjæm Amt. Utbredelsen av lake (Lota
lota) i en del innsjøer i Nord-Trøndelag omtales
spesielt. Innvandring og utbredelse av fiskearter på
hele den skandinaviske halvøya ble noe seinere
beskrevet av Ekman (1922). Først på 1980-tallet ble
det registrert 18 arter ferskvannsfisk i Nord-Trøndelag
(Eggan & Johnsen 1983).

Mennesker har i stor grad bidratt til spredning av
fiskearter i Nord-Trøndelag. Dette skyldes at utsetting
av fisk i fisketomme vann, spesielt etter at den
kunstige utklekkingen ble tatt i bruk på slutten av
1800-tallet (Bleken Rud 1967). Ved "Kongelig
Resolution af 8de Juni 1870" ble det tillatt å bygsle
fisketomme vann på Statens grunn mot at det ble satt
ut fisk. Dette resulterte i etableringen av mange
fiskebestander rundt omkring i landet (Hetting 1874). I
dag, nesten 125 år seinere, er det verken tillatt å sette
ut fisk i fisketomme vann, eller å introdusere nye arter
til et vassdrag (Lov om laksefisk og innlandsfisk av 15.
mai 1992). Dette skyldes at en skal ta vare på det bio-
logiske mangfoldet generelt, og forhindre utrydd-else
av andre ferskvannsorganismer i innsjøer uten fisk.

Denne rapporten omhandler utbredelse og status for
innsjølevende fiskearter i Nord-Trøndelag. Videre er
mulige årsaker til skader på fiskebestander vurdert.

Nord-Trøndelag består av i alt 24 kommuner, og er
det 6. største fylket i landet med et landareal på 22
424,3 km2 (figur 1). Manuell opptelling av innsjøer
større enn ca 3 hektar på 1:50 000 kart ga totalt 4 570
lokaliteter. Ifølge NVE's vassdragsregister (Regine)
har fylket 4 018 innsjøer større enn 1,5 hektar med et
samlet vannareal på 1 450,79 km2 (tabell 1). De fleste
av innsjøene er mellom 1,5-10,0 hektar (73,4 %). Det
er flere innsjoer i Nord-Trøndelag som er nær eller
noe større enn 100 km2 og således blant de største i
landet: Snåsavatnet nr 6 (121,5 km2),Tunnsjøen nr 7
(100,2 km2) og Limingen nr 8 (93,5 km2). Lierne og
Snåsa kommuner har flest innsjøer i fylket.

Nord-Trøndelag har flere store vassdrag; Stjørdals-
vassdraget, Verdalsvassdraget, Steinkjervassdraget
med Ogna og Byaelva. Disse vassdragene drenerer
områdene inn mot svenskegrensen, og renner ut på
østsiden av Trondheimsfjorden. På vestsiden av
Trondheimsfjorden ligger Mossavassdraget, Årgårds-
vassdraget og Oksa som drenerer nordøstre deler av
Fosenhalvøya og renner ut i Namsfjorden. Bogna
drenerer områdene mellom Steinkjervassdraget og
Namsen. Namsenvassdraget har sitt utspring i Børge-
fjell i nordøst, og er med sidevassdragene Sanddøla
og Bjøra ett av Norges største vassdrag. Namsen er
Norges lengste lakselv etter Tana, og den renner
ut i Namsfjorden ved Namsos. Mellom Namsen og
grensen til Nordland fylke ligger Salsvassdraget og
Kongsmovassdraget og flere mindre vassdrag som
drenerer vestover. I Røyrvik, Lierne og østre deler av
Snåsa kommuner drenerer vassdragene østover til
Ångermanelven og Indals-elven og videre til øster-
sjøen i Sverige.

Tabell 1. Antall og areal av innsjøer i Nord-Trøndelag i
ulike størrelsesgrupper basert på NVE's database
(Regine). Oversikten er laget på grunnlag av "hele"
vann, dvs ingen fordeling på kommuner. Vann som
delvis ligger innenfor Nordland, Sør-Trøndelag eller
Sverige, er tatt med i sin helhet.

Størrelsesklasser(km2) Antall Areal (km2)

0,015-0,1 2959 119.97
0,1-1 903 250.81
1-10 154 459.89
10-100 15 398.35
> 100 2 221.77

Totalt 4018 1450.79
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Figur 1. Kart over Nord-
Trøndelag med lokalise-
ring av de enkelte
kommuner.

§.(b


..-(Flatanger

nina oppdragsmelding 601

2,5 mil

Leka

:
4,

,...
,,

,,
,---/-'

I-
1

.•

 -,, -...' ,,„ i
,

_ ,

/ Røyrvik ./
,

I
s;-,Namskogan/

-------1
,,,
,,

,

I-

Lierne

itzP
,-'

	

s° pg i
i0 a f

0 0 .kna 0
VI

,

,

""" •
Nærø

--;

'. •
,

, ,

fiamdalseid ,„;-----

Fosnes øylandef \---1„

Nam Q-s-.------- \-\ .r"t
Pverhalla ' Grong,,
,

	

, ,---
/

Steinkjer,
e Verran ,

	

, 	 .,' ',

, --Mderø ! .

Mosvi , - 's- -›---7--..




„, .N

	

• I ,....,,. Verdal I ..,r-

	

.• teksvik .---" 1.

	

Levanger
.1

	

, ,---Frost ,„

	

I ,..., 	 i

	

, ---:„.- - 4 


Stjørdal ,-'-- ;
/ Meråker I.


- : i

	

, i,
,

3 Om innvandring av fersk- 3.1 Vestinnvandrere

vannsfisk i Trøndelag
Innvandringen av ferskvannsfisk i Norge har i høy
grad blitt påvirket av den geologiske historien. I
Fennoskandia er ferskvannsfaunaen ung idet det bare
er ca 10 000 år siden avsmeltingen etter siste istid
startet for alvor og landhevingen begynte. I Nord-
Trøndelag er marin grense på ca 170-180 m (Sollid
1976). Under siste istid dekket breer nesten hele
Skandinavia inkludert østersjøområdet, Finland, de
Baltiske statene, Karelen og Kolahalvøya (Huitfeldt-
Kaas 1918, Ekman 1922).

For å forstå ferskvannsfiskenes utbredelse i Nord-
Trøndelag er det viktig å kjenne til de enkelte arters
naturlige innvandringshistorie. Huitfeldt-Kaas (1918)
delte artene inn i vest- og østinnvandrere.

Denne gruppen tilhører sjøvannstolerante arter som
har vandret inn fra havet: røye (Salvelinus alpinus),
aure (sjøaure) (Salmo trutta), laks (Salmo salar),
trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus), ål
(Anguilla anguilla), elveniøye (Lampetra fluviatilis),
havniøye (Petromyzon marinus) og skrubbeflyndre
(Platichtys flesus). En antar at den arktiske sjørøya
overlevde siste istid i havet og formerte seg i
breelvene slik den fremdeles gjør på Svalbard. Etter
hvert som innsjøene ble dannet etter at isen smeltet
og trakk seg tilbake og landet begynte å heve seg,
etablerte røya seg som ren ferskvannsform. I de fleste
steder nådde den imidlertid ikke særlig langt opp før
fosser hindret videre spredning. Røya har derfor
hovedsakelig sin naturlige utbredelse opp til det nivået
hvor strandlinjen gikk da havet sto høyest, dvs til
marine grense. Over alt hvor røya forekommer i
fjellområdene for øvrig er den enten blitt innført

7
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av mennesker eller vandret inn fra øst, se pkt 3.2
(Huitfeldt-Kaas 1918, Ekman 1922). Trepigget sting-
sild har en lignende utbredelse som røye, og regnes
således som en av de første innvandrerne etter siste
istid (Huitfeldt-Kaas 1918, Ekman 1922). Laks og sjø-
aure vandret inn i vassdragene vestfra noe seinere. I
øvre del av Namsen er det en relikt laksestamme,
såkalt "småblank (Berg 1953). "Småblank" har hele in
livssyklus i rennende vann og er derfor enestående i
sitt slag i Europa (Berg 1985). "Småblank" ble trolig
isolert fra den anadrome delen av bestanden da
Trongfossen ble dannet for ca 9.500 år siden (Berg
1984). Tilsvarende laksestamme fantes tidligere i
Byglandsfjorden, Otra og Nidelva på Sørlandet (Dahl
1927, 1929, Berg 1985).

3.2 Østinnvandrere

Denne gruppen består av rene ferskvannsarter som
vandret inn i landet via svenske vassdrag for ca 8 000-
9 000 år siden. På det tidspunktet var Østersjøen et
stort ferskvanns/brakkvannsbasseng (Huitfeldt-Kaas
1918). Etter siste istid dannet det seg store
israndsjøer etter hvert som isen trakk seg tilbake, og
Storsjön ved Østersund strakte seg f eks helt inn mot
Trøndelag. Vannstanden i Ancylussjøen var høy, og
en mener at flere fiskearter vandret opp i tilløpselver
og spredte seg videre vestover gjennom store
sammenhengende israndsjøer.

Huitfeldt-Kaas (1918) delte østinnvandrerne inn etter
innvandringstid og utbredelse. Finnmarksfiskene var
de første som vandret inn, og de har også størst ut-
bredelse her i landet. Denne gruppen består av lake,
harr (Thymallus thymallus), sik (Coregonus lavaretus),
gjedde (Esox lucius), ørekyte (Phoxinus phoxinus),
abbor (Perca fluviatilis), nipigget stingsild (Pungitus
pungitus), steinsmett (Cottus poecilopus) og elveniøye
(Lampetra fluviatilis). En antar også at både aure, røye
og trepigget stingsild har vandret inn østfra etter siste
istid (Ekman 1922).

Den siste innvandringsgruppen fra øst omfattes av de
såkalte Mjøsa-Storsjø-fiskene som har sin naturlige
utbredelse på Østlandet (Huitfeldt-Kaas 1918). Den
siste gruppen blir kalt Øyeren-Smålens-fiskene, og de
finnes bare i sørlige deler av Østlandet. En antar at
innvandringen av de østlige artene skjedde over en
periode på 3 000-4 000 år, og var etablert for ca 6000
år siden.

Huitfeldt-Kaas (1918) og Ekman (1922) antydet at det
på lik linje med Neavassdraget i Sør-Trøndelag, var
flere sannsynlige spredningsveier for fisk østfra
gjennom svenske vassdrag og bredemte sjøer etter
siste istid. Følgende 6 innvandringsruter over "Kjølen"
til Nord-Trøndelag er beskrevet av Ekman (1922):

Et pass i vannskillet nord for Nordre Rensjän nord
for Enafors. Denne innsjøen har sitt utspring fra et
myrområde som også drenerer til Hallsjön, som
renner mot Meråkerdalen og Stjørdalselva. De
øverste tjernene i begge vannsystemene ligger i
nærheten av hverandre. Her forekommer det aure
og røye.
Et pass mellom sjøen Torrön i Jåmtland og
Verdalen. Lakevatn i Norge (63° 54', 575 m o.h.)
har avløp både til Torrän gjennom Stigåa, som like
nord for Lakevatn renner gjennom et annet
Lakevatn (546 m o.h.) og til Verdalen gjennom
Tverråa. Denne elva mottar et stykke lenger vest ei
elv fra Laketjern med utspring i samme område
som også drenerer til Lakevatn. Innsjøen har
bestander av lake og aure.
Et pass på norsk side ved 64° 05' (622 m o.h.) ved
en myr som drenerer både til elva Gauna som
renner ut i Torrön i Sverige og til Jørstadelva i
Norge som munner ut i Snåsavatnet. Her fore-
kommer det lake, aure og harr.
Et pass i Nordli i Norge. Elva fra Litl-Tisvatnet som
renner til Laksjøen og videre til Sanddøla i
Namsenvassdraget, har sitt utspring fra samme
myr (500 m o.h.). Det drenerer sørover til sjøen
Lenglingen i Hotagensvassdraget i Sverige. Litl-
Tisvatnet har aure og røye. Også et annet sted i
nærheten, ved Spolletjern på 690 m o.h., drenerer
en myr både til Lenglingen og Sandsjøen, som
renner ut i Laksjøen. Her finnes det aure og røye.
Ved Tunnsjøen ved 64° 45', innenfor Frostviken,
som har avløp både mot øst og vest. Her fore-
kommer det aure og røye.
Langvatnet, Grønningen, Skjelbreiden, Holderen
og Gjevsjøen i Snåsa kommune. Indalselven har
fungert som vandringsvei for fisk til dette området.
Her forekommer det røye, aure og lake.
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4 Metoder
Opplysningerom artsutbredelseog tilstand (status),
gyteforholdog utsettingerble innhentetved hjelp av
spørreskjemasom ble sendt grunneiere,lokalejeger-
og fiskerforeninger,fjellstyrer, innlandsfiskenemnder
og miljøvernkonsulenteretc (Hesthagenet al. 1993).
Materialetble supplertog verifisertved kryssintervju
av flere personer med gode lokalkunnskaperom
fiskebestander (jf. Sevaldrud & Muniz 1980,
Hesthagenet al. 1993). Det ble sendt ut kart i M-711
serien i målestokk 1:50 000 til hver kommune, med
nummereringav de enkelte lokaliteter.Materialet ble
til slutt gjennomgått og supplert med informasjon
fra Miljøvernavdelingenhos Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag. Noen opplysningerom tidligereforekomst
og utbredelseav arter er også hentet fra publiserte
arbeider (Helland 1909, Huitfeldt-Kaas1912, 1918,
Sømme 1941, Jensen 1968, Jonsson & Semb-
Johansson1992, Gorsethet al. 1993). Materialetsom
ble samlet inn i 1981/82 er også benyttet i under-
søkelsen.

Følgendekategoriseringav fiskebestanderble gjort:(i)
god/overbefolket, naturlig tynn (har aldri vært tallrik),
(ii) avtatti forholdtil tidligere,(iii) tapt eller(iv) aldri hatt
fisk Opplysningerom gyteforholdeneble fordelt på
disse kategoriene:(i) ingen, (ii) dårlige, (iii) brukbare
og (iv) gode. Alle vann ble stedfestet til 100 m
nøyaktighetpå utløpsosenetter Topografiskkart over
Norge,M-711 serien,med målestokk1: 50 000, og gitt
et 11 sifret nummer (sone-belte+ UTM-koordinater),
samt høyde over havet. Informasjonen ble syste-
matisert kommunevis og tilpasset NINA's lands-
dekkendedatabaseoverfiskestatus(Hesthagenet al.
1999). Hvert vatn har fått et uniktnummerbestående
av kommunenummer pluss fortløpende lokalitets-
nummer for hver kommune. Materialet er tilrettelagt
for dataplottingpå kart "SUPER MAP", som er et
programfor uttegningav uliketemakart (Lars Kvenild,
tidligereNINA).

5 Resultater
Det ble registrert4 570 innsjøerpå 1:50 000 kart, noe
som representererde fleste vatn og tjern over ca 3
hektar. Det foreliggeropplysningerfra 3 557 innsjøer,
og av dissehar 3 246 fisk (92,3 %). 311 sjøer har aldri
hatt fisk (8,7 %). De fleste lokalitetenei siste kategori
innsjøerer større en ca 3 hektar. Følgeligmanglervi
opplysningerom fiskebestanderfor 1 013 lokaliteter
(22,2 %).

5.1 Vestinnvandrere

Det er registrertfire innsjølevende(forekommerogså i
elver) fiskearteri dennegruppeni Nord-Trøndelag:ål,
aure, røye og trepiggetstingsild.Ål er vanlig i elver og
innsjøer langs kysten, og forekommer også lenger
oppe i vassdragene.Arten blir ikke nærmere omtalt i
rapporten.Elvelevendearter i denne grupperomfattes
av laksog "småblank"(regnessom en art), elveniøye,
havniøyeog skrubbeflyndre.

Aure er den mest utbredteferskvannsfiskeni fylketog
er registrerti 3 230 innsjøer; dvs i 99,5 % av alle
innsjøermed opplysningerom fisk. I 2 300 lokaliteter
er aure eneste fiskeart. Aure forekommer i samtlige
kommuneri Nord-Trøndelag(figur 2A), og finnes fra
nær havnivå til 962 m o.h. (Såålejaevrie i Røyrvik
kommune).

Røye (rør, røe, røyr) er registrert i 661 vatn, dvs i
20,4 % av de kartlagte lokalitetene med fisk. I 52
lokaliteterer røye eneste fiskeart. Røye finnes i hele
fylketunntatti kommuneneVikna og Leka (figur 2B).
Røya er nest etter aure den mest utbredte fiskeart-
en i Nord-Trøndelag. De høyestliggende røyevatna
i Nord-Trøndelager Tofjelltjønnene(921 m o.h.) på
Ramfjelletvest for Finnkoisjøeni Meråker kommune.
Disse innsjøenedrenerertil Lødølja i Tydal og videre
til Nea/Nidelvvassdrageti Sør-Trøndelag. Litt lenger
øst i Gilsåfjellet,i Dalåa sørvest i Stjørdalsvassdraget,
ligger Ø. Finnvoltjønn(895 m o.h.) og V. Damtjønn
(902 m o.h.) med bestanderav røye og aure. Røye
finneslikeledessammenmed aure i Koitjønna(936 m
o.h.) sør for Hestkjøleni Lierne kommune. Koitjørna
drenerervia AvandsbekkenøstovertilSverige.

Trepiggetstingsild(stikling,tindaure,tinnaure)finnes i
de fleste innsjøer under marin grense i Nord-
Trøndelag,dvs lavereenn ca 170-180 m o.h. I tillegg
er den troligutsatti en del vatn som liggerover marin
grense. Trepigget stingsild finnes ikke i innlands-
kommuneneNamsskogan,Lierneog Røyrvik.
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Figur2. Utbredelse av aure (A) og røye (B) i Nord-Trøndelag.
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5.2. Østinnvandrere

Denne gruppen omfattes av disse artene: harr, lake,
gjedde og ørekyte. I tillegg kommer sik som er ikke
har noen naturlig utbredelse i Nord-Trøndelag, og blir
omtalt under innførte arter.

Harr forekommer i dag i to områder fordelt på minst
17 lokaliteter i Nord-Trøndelag; i Kvesjøvassdraget
(Murusjøen og Kvesjøen) i Lierne, i Store Livsjøen,
Gjevsjøen, Holderen og Skjelbreida og i elva mot
Grønningen i Snåsa kommune (figur 3A). Det er også
harr i Gauna ved Gaundalen som drenerer østover til
Torr6n i Sverige. Det ble satt ut harr i Preste-
gardsvatna fra Kvesjøen på 1970-tallet, og ett individ
ble også gjenfanget i Sandsjøen (nedstrøms). Arten
etablerte seg ikke i noen av disse lokalitetene.

Laken (Iåkkå, aalkjøis) sin utbredelse i Nord-Trønde-
lag er beskrevet av Huitfeldt-Kaas (1912, 1918). Den
"Jåmtlandske issjø" som i dag utgjør Storsjøen ved
Østersund hadde blant annet avløp vestover ved
Verdalen vest for Anjan (424 m o.h.). Innvandringen
av lake har trolig skjedd i dette området, mest
sannsynligvis nord for Torrän over mot Grønningen
(465 m o.h.) i Snåsa kommune (Huitfeldt-Kaas 1918).
Arten har en klar østlig utbredelse og finnes foruten i
flere større innsjøer også i en rekke mindre vatn og
tjern i Verdal, Snåsa og Lierne kommuner (figur 3B).
Laken har også spredt seg videre nedover Imsdalen
og over til Snåsavatnet og nedenforliggende vatn i
Steinkjervassdraget, samt til Lømsen og Lundavatnet
lenger vest. 1 noen vann som f eks øverst i Holm-
vasselva ved Blåfjellhatten i Lierne kommune (673-
685 m o.h.) er lake eneste fiskeart. Det høyest-
liggende lokaliteten med lake i Nord-Trøndelag er
Røshaugtjønna (756 m o.h.) øverst i Gudåa i Meråker
kommune. Bestanden er trolig satt ut av gruve-
arbeidere ved Mandfjeld gruve (Foslie 1925).

Naturlig forekomst av gjedde i Nord-Trøndelag be-
grenser seg til Kvesjøen og Murusjøen i øvre deler
av Muruvasselva i Lierne kommune (figur 4A). Begge
innsjøene drenerer østover til Ångermanelva i Sverige
(Huitfeldt-Kaas 1918). Det er også gjedde i to andre
innsjøer i Lierne; Gjeddetjern og Damplutten. Det er
nå gjedde i minst 12 innsjøer i Nord-Trøndelag. Rundt
ca 1970 ble det satt ut gjedde av ukjente i Reinsvatnet
i Steinkjer kommune. Den spredte seg raskt til
ovenforliggende Fossemvatnet, og derfra opp elva
Forra til Østre Dyin (ca 1980) og til Vestre Dyin (ca
1985). Gjedde kan ikke spre seg naturlig til Snåsa-
vatnet på grunn av en dam ved utløpet. På 1990-tallet
er det kommet gjedde til tre innsjøer i Stjørdal
kommune. I Bjørgtjønna ble det påvist gjedde første
gang i 1994, og innsjåen ble rotenonbehandlet samme
år. Forsøket var imidlertid mislykket idet det viste seg
å være gjedde her i 1998:Videre har Røsttjønna og

V. Koltjønna gjedde, og første gangs registrering var i
henholdvis 1995 og 1998.

Ørekyten i Nord-Trøndelag har sin naturlige utbred-
else i Sørli- og Kvelivassdragene i Lierne kommune
(figur 4B). Bare disse innsjøene hadde trolig opp-
rinnelig ørekyte: Rengen, Lenglingen, Kingen, Kve-
sjøen og Murusjøen (Huitfeldt-Kaas 1918). I løpet av
dette århundret er arten blitt spredt av mennesker til
flere innsjøer i begge disse vassdragene. Mennesker
har også innført ørekyte til flere vassdrag i Nord-
Trøndelag I 1935 ble det innført ørekyte til Innsvatnet
og Risvatnet i Verdal kommune fra et svensk vass-
drag. På 1970-tallet ble den innført til Indre Huddings-
vatnet i Røyrvik kommune. I august 1975 ble det
observert en mindre stim av ørekyte og et større antall
i Huddingselva ovenfor Vekteren (Grande et al. 1976).
Seinere har arten etablert seg nedover i vassdraget,
både i Vekteren, Limingen og Tunnsjøen. I 1997 ble
det også påvist ørekyte i Namsvatnet, noe som trolig
skyldes innvandring via kraftverktunnelen fra Vekter-
en. Det ble for øvrig fanget en ørekyte i Stjørdalselva i
1971 (Heggberget 1972). Arten er seinere ikke påvist i
vassdraget (Hesthagen & Sandlund 1997).

5.3 Arter innført av mennesker

Arter innført av mennesker omfatter fem arter: sik,
karuss (Carassius carassius), regnbueaure (Onchor-
hynchus mykiss), bekkerøye (Salvelinus fontinalis) og
kanadarøye (Salvelinus namaycush).

1 dag er det sik i tre innsjøer i Nord-Trøndelag, i
Stugusjøen og Murusjøen i Lierne og i Hillstadvatnet i
Flatanger (figur 5A). Huitfeldt-Kaas (1918) skriver at
det var sik i Muruvassdraget, Skjelbreivatnet, Ringe-
vatnet i Lierne (utsatt i 1872) og Stuguvatnet (utsatt i
1877). Bortsett fra forekomsten i Stuguvatnet var nok
dette feilaktige opplysninger. Ringevatnet i Lierne er
en ukjent lokalitet, men kan være en feilaktig skrive-
måte for Rengen. Heller ikke i Rengen er det sik idag.
Helland (1909) skriver om forekomst av sik i Rengen
ved århundreskiftet. En kan ikke se bort fra at det ble
satt ut sik her i 1872, uten at det ble etablert noen fast
bestand. Utløpselva til Stuguvatnet er ei sideelv til
Indalselven og munner ut i Rørsjön, Gunnarvattnet og
Valsjön på svensk side. En høy foss på innløpet til
Valsjän (Rengsfallet) hindrer spredning av sik til
Rengen (grensesjø) og til andre innsjøer på norsk side
i dette sidevassdraget (Ulen og Lenglingen). En
ubetydelig del av innløpet til Rørsjän ligger for øvrig i
Norge, som altså har sik, men i Lierne blir innsjøen
regnet som svensk. På 1970-tallet kom det sik i
Murusjøen, noe som skyldtes en introduksjon i Stor-
vattnet på svensk side og videre spredning til Hetögeln
(nedstrøms Murusjøen) (Filipsson 1994). Det er
nå en relativt god bestand av sik i Murusjøen.
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Forekomsten av sik Hillstadvatnet (også kalt
Stamnesvatnet) skyldes en utsettingpå 1930-tallet.
Denne lokalitetenhar kun forbindelsedirektetil sjøen
uten muligheterfor naturligspredningav fisk til andre
lokaliteter.

Karuss finnes i dag i 12 innsjøer i Nord-Trøndelag
fordelt på kommunene Stjørdal (Kinnsetjønna,Lia-
vatnet), Levanger (Karusstjønna), Mosvik (Lang-
myrtjønna, Blomåstjønna, Stamtjønna, Småtjønna),
Meråker (Tjørnvolltjønna,Øyantjønna,Tjørnmotjønna,
Lomtjønna)og Frosta(Måsdammen)(figur 5B). Flere
av de gamle karussdammene i fylket er gjenfylt i
forbindelsemed planeringog dyrking,blant annet på
Steinvik gård på Skatval og på Medbroen gård i
Stjørdal.Tre karussbestanderpå Frosta ble utryddet
med rotenonpå 1980-tallet (Asklundvatneti 1984 og
Bergsvatnet og Remmavatnet i 1986). Videre ble
karussen i Prestgårdstjønnai Lierne utryddet med
same metodepå 1970-tallet.

Bekkerøye forekommer i Teveldalen i Meråker
kommuneøverst i Stjørdalsvassdraget.Den etablerte
seg midt på 1970-tallet etter utsettingeri noen små
tjernved Storlienpå svenskside noenår tidligere.Her
har arten nå danneten fast bestand,og den har også
spredt seg nedover vassdraget. Bekkerøya reprodu-
serer nå i både Skurdalssjøen og Tevla, men
bestandeneer tynne.

Regnbueaurehar værtproduserti flere landbaserteog
sjøbaserteanlegg i Nord-Trøndelag.Artenhar jevnlig
blittspredtsom følge av dårligsikringav anleggene.I
Langsteinelvaog Vulluelvai Fættenfjordenhar det f
eks vært registrertregnbueaureflere ganger.Yngelav
regnbueaure ble satt ut i Storsvetjønnapå Frosta
omkring 1960 (Hindar et al. 1996). Fram til
begynnelsen av 1970-tallet ble det årlig observert
regnbueaurebåde i tjønna og i Storsvetjønnbekken,
og reproduksjon ble påvist begge steder.
Storsvetjønnbekkenrennerut i Trondheimsfjordenvia
Hovdalsvatnet.Bestanden på Frosta skal nå være
døddut.

Forekomstenav kanadarøyei Nord-Trøndelagskyldes
utsettingav 300 yngel fra et svensk klekkeri i Øst-
gårdsvatnetog Rømmervatna i Lierne i 1971. Arten
etablerte seg i Rømmervatna, men reproduksjoner
ikke påvist i Østgårdsvatnetter 1980. Etter 1977 ble
det fanget kanadarøye i nedenforliggendeKvesjøen,
og i Murusjøen i 1991 (Langeland 1988, 1992a,b).
Vassdraget drenerer østover til Ångermanelva i
Sverige. Arten reprodusereri Kvesjøenog Rømmer-
vatna,menforeløpigikkei Murusjøen.

Det har også vært mort (Rutilus rutilus) i Nord-
Trøndelag, nemlig i Rungstadvatnetved Steinkjer.
Den ble satt ut sammenmed danskbekkeaurei 1913.
Det utvikletseg etter hvert en tett bestandav mort i

vatnet,og den ble utryddetmed rotenon11969 (Eggan
& Johnsen 1983). Morten tilhører Mjøsa-Storsjø-
fiskene, og har sitt naturlige utbredelsesområdei
sørøstligedelerav landet(Huitfeldt-Kaas1918).

I 1990 ble det funnet fem døde individ av laue
(Alburnus alburnus) på land ved Stortjønna i Grong
kommune.Prøvefiskesamme år ga negativtresultat,
og laue har troligværtbruktsomagn.

14



A B

Figur 5. Utbredelseav sik (A) og karuss(B) i Nord-Trøndelag.

1.09

Buipiewsibipddo

eum



nina oppdragsmelding 601

6 Diskusjon

Nord-Trøndelaghar storeferskvannsressurserideten
manuell opptellingfra kart med målestokk 1:50 000
vistenærmere4600 vatnog tjernover3 hektari fylket.
Dette er ca 600 flere lokaliteterenn det,som inngår i
NVE's database Regine. ForskjellenskYldestroligat
dataene i Regine er basert på en digitalisering
av innsjøerpå kart med målestokk1:250 000. Minste-
målet er satt til 1,5 hektar,men likevelvil en del av de
minste lokalitetenefalle ut (Geir Taugbøl, NVE, pers.
medd.).

Nord-Trøndelaghar en relativt artsfattigfiskefauna i
innsjøermed 11 reproduserendearter:aure, røye,sik,
harr, lake, gjedde, orekyte,trepiggetstingsild,bekke-
røye, kanadarøye og karuss. Flere av disse artene
kan også leve i rennendevann. I tilleggforekommer
det regnbueaure,menarter reprodusererikke lenger.I
rennende vann finnes i tillegg disse artene: laks og
"småblank"(samme art), ål, elveniøye, havniøye og
skrubbeflyndre.Totalt er det altså 17 fiskeartersom
lever i ferskvann i Nord-Trøndelag,og til sammen-
ligninger det 41 artersom reprodusererpå landsbasis
(Hesthagen & Sandlund 1996). Ål og skrubbe er
katadromearter, dvs marinearter som bare tilbringer
deler av livet i ferskvann.Skrubbefinnesi nedredeler
av de fleste større vassdragene i Nord-Trøndelag.
Den regnessom en saltvannsfisk,men gyter i brakk-
vann og de yngstealdersgruppenelever i nedre deler
av vassdragene.

Det er også to fiskearter som sporadisk kan fore-
kommei Nord-Trøndelag,nemligmaisild(Alosa alosa)
og stamsild(Alosa fallax). Begge er anadromelakse-
fiskartersom tilbringermestepartenav liveti saltvann,
men går opp i elvemunningenefor å gyte i maifjuni.
Det er ikke påvist reproduksjon hos maisild og
stamsild i Norge (Hesthagen & Sandlund 1996). De
regnes som sjeldne gjester som bare sporadiskblir
registrert i elvemunninger og langs kysten opp til
Namsos (Jensen 1968, Eggan & Johnsen 1983).
Maisild ble for øvrig registrert ved rotenon-be-
handlingenav Beiarnelva i 1994. Videre finnes det
hork (Acerina cernua) i svenskevassdragrelativtnær
grensen til Nord-Trøndelag. Hork er en østlig inn-
vandrer, og finnes ellers bare i sørøstlige deler av
Norge. Huitfeldt Kaas (1918) rapporterteom hork i
Valsjöni Sverigenærgrensentil Liernekommune.Fra
denne innsjøen er det bare en kort elvestrekningtil
Rengen som delvis ligger i Norge, men fysiske
hindringerstopperviderenaturligspredning.Abborer
en annen østlig art som finnes på svensk side nær
grensentil Nord-Trøndelag.Den finnessammen med
blantannet harr, sik og ørekyte lengernede i Indals-
elven (Degerman et al. 1994). Abborer mer tilpasset
stilleflytende lokaliteter og forserer ikke like lett

oppgangshindresom f. eks harr og ørekyte (Sømme
1941).

Aure er den vanligste fiskearten i innsjøer i Nord-
Trøndelag,og finnesnesten i alle lokalitetermed fisk.
Også ovenforde naturligesperrenefinnes aure i de
fleste bekker, elver og vatn pga omfattende utsett-
ingerav mennesker.Mulighetenefor utsettingav fisk
er nå innskjerpeti den nye innlandsfiskeloven(Miljø-
verndepartementet1992, § 9-Utsettingav fisk, For-
skriftnr 1 020 av 11. november1993).

Røye er også en relativtvanlig art i innsjøer i Nord-
Trøndelag, noe som også delvisskyldesmenneskelig
spredning.Blantsamene blir røye ofte regnet som en
bedre matfisk enn aure (Teodor Brandfjell pers.
medd.). Dette kan være forklaringenpå hvorforrøye
er eneste art i en del høyereliggendefjellvatnved at
den er utsatt (Ekman 1922, Huitfeldt-Kaas 1918,
Sømme 1941). Røye regnessom en arktiskart ved at
den trives best og oppnår særlig god vekst i relativt
kaldtvann. I mangegrunnevarme sjøerog tjern i Sør-
Norgeer røyaseinereblittfortrengtav andrefiskearter
eller av ugunstigetemperaturforhold(Huitfeldt-Kaas
1918). Det har værtomfattendespredningav røye her
i landet i løpet av det århundret (Hesthagen &
Sandlund 1995). Innlandsrøya er som regel en
innsjøgyter,men kan også gyte i rennende vann. I
Nord-Trøndelag kjenner en til elvegytende røye i
Bjørkvasselvaved Gjevsjøen i Snåsa, i Storstein-
elva og Heggsjoelva (Grønningen i Snåsa), Fiskåa
(Øyvatnet i Høylandet,)samt i Strådøla (Veravatnet i
Verdal). Sjørøye er påvist i Nordfolda-vassdragetsør
for Bindalen,dvs på grensa mellom Nord-Trøndelag
og Nordland. Bestanden har for øvrig gått sterkt
tilbake de seinere tid. Temperaturfor-holdeneregnes
som den mest sannsynligeårsakentil at sjørøya ikke
forekommernaturliglengersør (Jensen1981).

Trepiggetstingsildvandret inn fra vest sammen med
blant annet aure, røye og laks. Utbredelsenav tre-
pigget stingsildi Namsenvassdragettyder på at den
har vandret inn noe seinere en "småblank",troligfor
ca 9 100 år siden(Berg1984). Trepiggetstingsildhar i
relativtliten grad vært satt ut av mennesker, og kan
derforvise den naturligeutbredelsentil aure og røye.
Noen utsettingerkan likevel ha forekommet i Nord-
Trøndelag fordi den er vurdert som en god byttefisk
for aure og røye.Trepiggetstingsilder relativtvanligi
vassdrag under marin grense, og lever mest i inn-
sjøer.Arten leverogsåi bakevjerog roligerepartierav
bekker og elver. I ferskvannoppnårtrepiggetstingsild
normalten størrelsepå 4-5 cm, og blirderforofte ikke
lagtmerke til. I saltvannog brakkvannkan den bli 10-
11 cm lang.
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Harr forekommer lengeroppe i vassdrageneenn en
del andre østlige innvandrere.Dette skyldesat arten
er strømsterkog forsererrelativtstriestryk,dog ikke i
sammegradsom aure.

Lake finnes foruten i flere større innsjøer i Nord-
Trøndelag også i en rekke mindre vatn og tjern i
Verdal, Snåsa og Liernekommuner.Laken har også
spredt seg naturlig til Snåsavatnet og innsjøer i
Steinkjervassdraget.Den finnes flere steder høyere
opp i vassdragene enn mer strømsterke arter som
f.eks harr, ørekyte og røye. En forklaringer at laken
står nær bunnen der strømmen er mye svakere enn
lenger oppe i vannmassene, og kan bruke bryst-
finnene som støtte til å bevege seg oppstrøms
(Sømme 1941). En annenforklaringer at den vandret
inn fra øst tidlig via bredemte elver og sjøer og
etablerteseg som enestefiskearti flere fjellvatnlenge
før aure og røye ble satt ut som mer attraktive
matfiskarter.En annen teori som kan forklare lakens
forekomsti en del høyereliggendevann er at den er
satt ut som bestandsregulator.Den synesblantannet
å dempe rekrutteringenhos røye og bedre kvaliteten
på fisken. Ett eksempelpå dette kan være Grønning-
en i Snåsa kommunesom har en relativttynn røye-
bestandav bra kvalitet(ikke publisertedata). Laken
kan også ha blitt satt ut fordi den i enkelte bygde-
samfunn og blant samer blir høyt verdsatt som
matfisk.Laken har et fast hvittvelsmakendekjøtt, og
leverener stor og inneholderfettløseligevitaminer(A
og D). Den kunne derforerstatte sjøfiskved å sikre
vitamintilskuddog forhindre mangelsykdommerhos
innlandsbefolkningen.

Ørekytei Nord-Trøndelaghar sin naturligeutbredelsei
Sørli- og Kvelivassdragene i Lierne kommune
(Huitfeldt-Kaas1918). Innvandringentil disse vass-
dragene har trolig skjedd via sørøstlige vassdrag i
Sverige. Ørekyten har innvandret til Lenglingen,
Rengen og Kingenvia Indalselvenog til Kvesjøenog
Murusiøenvia Ångermanelven.I løpetav de siste 10-
årene har imidlertidørekyten blitt spredt innen disse
vassdragene og til flere andre vassdrag i Nord-
Trøndelag. På landsbasis har det skjedd en om-
fattendespredningav ørekytei løpetav de siste40-50
årene (Hesthagen & Sandlund1997). Dette skyldesi
hovedsak at den har vært brukt som levende agn,
men den er også spredtved utsettingav aureyngelfra
settefiskanleggellerved fangst og utsettingav villfisk.
Klekkerier og oppdrettsanleggfor aure som har
ørekyte i vannkildener antydet som spredningskilde
(Borgstrøm1973). Aure og ørekyte er relativtlike og
kan lett forvekslesav ukyndige.Den eneste umiddel-
bareforskjellenpå de to artene er at ørekytenmangler
fettfinne. Ørekyte ble trolig satt ut i Innsvatnet og
Risvatneti Verdalsombyttefiskfor aure (Hesthagen&
Sandlund 1997). Ørekyte kan også bli spredt via
overføringstunneler,noe som trolig er opphavet til
bestanden i Namsvatnet.Ørekyte tåler for øvrig stor
forurensningsbelastningav tungmetaller (Nøst et al.

1991). Derimot er den følsom for surt vann
(Lappalainen et al. 1995, Hesthagen & Sandlund
1997).

Det forekommer nå fem innførte fiskearter i Nord-
Trøndelag: sik, karuss, bekkerøye, kanadarøye og
regnbueaure. I Nord-Trøndelag er forekomsten av
karusssvært spredt.Øxnevad et al. (1995) mener at
karuss forekommer naturlig i noen områder på
Østlandet,men at menneskerhar spredtden videretil
ulike deler av landet. Huitfeldt-Kaas (1918) skriver
derimotat karussenble tatt inn i landetav munkerpå
1500- tallet. Den finnes blant annet i nærheten av
klosterruinenepå Tautra i Frosta kommune i Sør-
Trøndelag.Karusshadde en større utbredelsei Nord-
Trøndelag tidligere, da flere bestander er tapt på
grunn av gjenfyllingav gårdsdammer og rotenon-
behandling.

Bekkerøya reproduserer bare i øvre deler av
Stjørdalsvassdrageti Meråker kommune etter ut-
settingeri Storlienområdetførst på 1970-tallet.Bekke-
røya har sin naturligeutbredelsei Canada og Nord-
Amerika. Arten ble innført til Norge allerede i 1870-
årene, og fram til ca 1920 ble den satt ut i mange
større og mindre innsjøer i Sør-Norge (Landmark
1904, Somme 1941). Bekkerøyatålersurt vann bedre
enn aure, og er derforsatt ut i mange sure innsjøeri
Sør-Norge(Kleiven1995).

Kanadarøya reprodusererbare i tre innsjøer i Nord-
Trøndelag; i Rømmervatna (2 stk) og i Kvesjøen i
Lierne. Etableringenskyldes utsettinger på svensk
sidetidligpå 1970-tallet.Kanadarøyable satt ut i flere
svenske og finske innsjøerpå 1960-tallet. Hensikten
var at den skullefungere som bestandsregulatorpå
mindre attraktiveog tette fiskebestander(Langeland
1988). På sluttenav 1980-talletbledet foreslåttå sette
ut kanadarøyei sjøer med pungrekenMysis relicta og
lake (Langeland1988). Planene ble ikke realisertpå
grunnav forbudmot introduksjonav fremmene arter.
Det er også satt ut kanadarøyei Lutvatneti Østmarka
ved Oslo (Langeland1988). Kanadarøyaer en kaldt-
vannstolerantart med ulike fiskearter som viktigste
byttedyr(Langeland1992a, b).

Regnbueaurereproduserertrolig ikke lenger i Nord-
Trøndelag. Arten regnes som vert for lakseparasitten
Gyrodactylus salaris og fiskesykdommenfurunkulose,
og kan opprettholdeog spre slike infeksjoner(Bakke
et al. 1991, Håstein 1996). Det er derfor nå streng
kontrollmed innføringog utsettingav regnbueaurei
Norge. Det har vært omfattende utsettingerav regn-
bueaure her i landetetter 1900 (Hindar et al. 1996).
Regnbueaurevokser raskt, og har derfor blitt utsatt i
vannmed dårligelleringenrekrutteringhosf eks aure.
Regnbueaure har imidlertid vanskelig for å danne
varige bestander. Fram til 1990 er naturlig repro-
duksjonmed sikkerhetbare påvisti 9 kommunerher i
landet, deriblant i Frosta kommune. Seinere er det
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dokumentertnaturligreproduksjonhos regnbue-aurei
bare 6 kommuner (Hindar et al. 1996). De mente at
manglende gytesuksess skyldes parasitter (mikro-
parasitter,mycosporidier)som er patogenefor regn-
bueaurenstidligsteutviklingsstadier.

Det har også vært registrertpukkellaks(Onchorhync-
us gorbuscha) i Nord-Trøndelag;fra Namsen en gang
på 1960-tallet (Berg 1977). Pukkellaksen har sitt
naturligutbredelsei Det nordligeStillehavetog tilhører
Stillehavslaksene.Gjenfangsterav pukkellaksi Norge
skjeddeetter Sovjetunionensforsøkpå å overføreden
til det nord-østligeAtlanterhaveti 1932 og 1955, blant
annet langs kysten av Murmansk og i Kvitsjøen
(Bjerknes1977).

Av elvelevende arter forekommer laksen naturlig i
samtlige kystkommuneri Nord-Trøndelag, og i alle
øvrige kommunermed lakseførendevassdrag. Fore-
komstenoppover i vassdragenebegrensesav natur-
lige oppgangshindre."Småblank"er en relikt lakse-
stamme som bare finnes i øvre deler av Namsen-
vassdraget ovenfor laksens naturlige utbredelses-
område, dvs Nedre Fiskumfoss(M. Berg 1957, O.K.
Berg 1985). Laks og "småblank"regnessom samme
ad. "Småblank"er også forsøkt satt ut i mindretjern
på Namsskogan(M. Berg og 0.K Berg pers. medd.).
Det finnes trolig også nipigget stingsild i Nord-
Trøndelag, i alle fall er arten påvist i Rissa i Åfjord
kommune på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag og i
Langvatnetved Trondheim(Eggan & Johnsen1983).
Nipigget stingsildregnes blant våre tidligsteøstinn-
vandrere(Huitfeldt-Kaas1918). Fordiarten også tåler
saltvannhar den trolig en større utbredelsei Norge
enn hittil påvist (Jensen 1968). I Nord-Trøndelager
elveniøye og havniøye kjent fra Frosta og Stjørdal.
Også på landsbasiser deres utbredelselitekjent,men
den forekommertroligi elver langs hele norskekysten
(Jensen 1968). I motsetningtil elveniøye,er havniøye
en anadrom art og forekommer innenforde samme
områdersom anadromlaksefisk.Havniøyehar ved to
anledningervært fangeti Figga i Steinkjerkommune;i
1986 og 1993. Det er ellers kun usikreregistreringer
av artenfra Leksvikog Overhallakommuner.

Omlag 300 innsjøerstørreenn ca 3 hektareller nær-
mere 9 % av de kartlagteinnsjøenei Nord-Trøndelag
har aldri hatt fisk. Mange av disse lokaliteteneer
naturligfisketommefordi de er grunneog bunnfryser
om vinteren. De kan også mangle egnede gyte- og
rekrutteringsområderfor f eks aure. Disse lokalitetene
kan også ligge høyt til fjells, og fysiskebarriererhar
hindret naturlig oppvandring av fisk. Dersom små
pytterog tjern under3 hektar har vært inkludert,ville
antall fisketomme lokaliteter har blitt langt høyere.
Små fisketommetjerner viktigeleveområderfor andre
dyrearterenn fisk, blant annet amfibiersom padder,
frosk og salamander. Stor salamander (Triturus
cristatus) kan ikke overleve i vatn med fisk fordi

larveneblirspist,spesielti den periodende sveverfritt
i vannmassene. Hos liten salamander (Triturus
vulgaris) er larvestadietmer bunnlevendeog klarer
seg noe bedre sammen med fisk, men forekommer
hyppigst i fisketomme dammer og tjern (Dolmen
1976). Salamanderlarveneer spesieltsårbare i vann
med trepiggetstingsildog påvirkesogså lettav beiting
fra aure. På samme måte som salamander finnes
flere sjeldneog utryddingstruedeinsektartersom ulike
øyenstikkere i dammer og tjern i Nord-Trøndelag
(Dolmen& Refsaas1987).

Enkelte steder i Nord-Trøndelag er det registrert
skader på fiskebestander. For aure har minst 41
bestandergått tapt og 60 avtatt. Tilsvarendetall for
røye er henholdsvis6 og 5 bestander.Kraftutbygging,
gruvedrift, eutrofiering, ødelagte gyteplasser, hardt
fiskeog innførselav pungrekenMysis relicta er oppgitt
som trusler mot fiskebestanderi fylket. Mysis relicta
ble først innførttil Bangsjøenei Snåsa kommune,og
spredteseg videretil Snåsavatnet.Her har den ført til
en sterk nedgang i den pelagiske røye-bestanden
(Langeland & Moen 1992). For de fleste bestander
som er oppgittsom avtatt er det imidlertidikke angitt
noen årsak. I noen innsjøerkan redusertebestander
skyldesmidlertidigeendringeri beskatningen.Varige
bestandsendringerkan derforvære av mindreomfang
enn det vår undersøkelseviser.

Nord-Trøndelagog spesielt de flate bygdene langs
fjorden på Innherred regnes blant landets beste
jordbruksområder. Landbruksforurensingomfatter i
første rekke økte konsentrasjonerav nitrat.Områdene
med relativthøyeverdier(over 1,0 mg/l) er funnetder
jordbruksvirksomhetener størst;i Stjørdal, Levanger,
Inderøyog Steinkjerkommuner(Ryghauget al. 1994).
Vassdrageneer blittbruktsom resipientfor kloakkog
avløpsvann fra landbruk og privatboliger. Intensivt
jordbrukhar ogsåført til gjenfyllingog kanaliseringav
bekker og mindre vannforekomster.Vatn og tjern er
groftet og vannstandensenket eller drenert til fordel
for landbruksareal.

Fra midten av 1980-tallet har det vært gjennomført
flere undersøkelseri bekker og mindre sideelver til
større vassdrag i Nord-Trøndelag (Korssjøen et
al.1987, Haukland et al. 1986, Paulsen et al. 1989).
Det er registrertflere forurensedesidebekkermed til
dels betydeligeskaderpå fiskebestander.Sjøaurener
spesielttruet i nedre deler av vassdragene,og flere
stederer det iverksatttiltakfor å bedreforholdenefor
fiskog andrevannlevendeorganismer.

Skogbruket har også påvirket forholdene for fisk i
Nord-Trøndelag,blant annet ved at fløtningsdammer
har påvirket forholdene i strandsonen. Varierende
vannstand har ført til utvaskingav næringssalterog
sterilestrandområdermed redusertnæringstilgangfor
fisk. Fløtningsdammeneble ofte stengt i forbindelse
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med vårflommen, og områder rundt sjøen ble dermed
neddemt. Dette førte til økt mattilgang og bedret vekst
for fisken, men ikke nødvendigvis til bedre fiske-
kvalitet. Da fløtningen opphørte på 1960-tallet, ble
fiskens vekstforhold enkelte steder noe dårligere.
Samtidig avtok interessen for fiske, og bestandene
økte ytterligere. De gamle flotningsdammene ble
heller nødvendigvis ikke fjernet. Enkelte steder ble de
stående av estetiske hensyn for å beholde et høyere
vannspeil enn normalvannstanden. Stenging av utløp
fra innsjøer og i elver har derfor hindret fiskens frie
gang til og fra gyte- og oppvekstområder. Eventuelle
næringsvandringer har også opphørt. Videre har
grøfting av skogsmark og myrer ført til økt erosjon
med påfølgende nedslamming av gyteplasser for aure
og røye. Snauhogst inntil vann og vassdrag har ført til
mindre skjulmuligheter for fisk, samt redusert tilførsel-
en av organisk materiale og næringsdyr fra overheng-
ende vegetasjon. Kvist i bekker har også redusert
fiskens frie gang og gytemulighetene for aure. Redu-
serte gytemuligheter behøver nødvendigvis ikke å
være en ulempe for fiskekvaliteten i Nord-Trøndelag
fordi det ofte er for tette bestander av både aure og
røye.

I flere av de større vassdragene i Nord-Trøndelag har
det vært omfattende gruvevirksomhet (Ryghaug et al.
1994). De fleste gruvene er nedlagt for lang tid tilbake,
men avrenningsvannet kan fortsatt påvirke vannkvali-
teten og produksjonen av vannlevende dyr. Fra
gruvevirksomheten (kopper og svovelkis) ved Skoro-
vatn (nedlagt 1983) og Jåma er det påvist betydelig
skader på fisk flere steder. Dette gjelder spesielt i
Huddingsvatnet og Huddingselva, Skoro-vatnet og
Skorovasselva nedover mot Grøndalselva, og østover
i Stallvikelva og utslippstedet i Stallvika i Tunnsjøen og
i Gjersvika (Sørstrøm & Rikstad 1985). Konsentra-
sjonene som er funnet i lever og muskulatur hos fisk
er imidlertid lavere enn antatt skadelig nivå for både
fisk og mennesker. Selv om det har vært betydelig
mengder kopper, sink og blysulfider innen Grongfeltet
på Ytterøy, i Leksvik-Mosvik og i Fosdalen, har det
vært små effekter på vannkvaliteten. Unntatt er likevel
områder i den umiddelbare nærheten av gruver,
skjerp og tipper. Disse gruvene har vesentlig ligget i
områder med kaledonske sedimenter og vulkanitter
som ofte er omgitt av basisk bergartsmiljø med mye
kalkstein (Ryghaug et al. 1994). Det er registrert
skader på fiskebestander i deler av Gudåa, Tors-
bjørka, Gilsåa og Tevla som sannsynligvis skyldes
avrenning fra gruver, skjerp og slagghauger (Ryghaug
et al. 1994).

Forsuringsskader på fiskebestander er et lite problem i
Nord-Trøndelag (Hesthagen et al. 1994, 1999). En
kartlegging tidlig på 1990-tallet viste imidlertid at
overflatevannet i flere områder var forsuringspåvirket
med overskridelser av tålegrensen (Hesthagen &
Henriksen 1994). Det ble påvist skader på fiske-
bestander innen at areal på 5145 km2. Størsteparten

av dette arealet tilhørte laveste skadeklasse, og bare
407 km2 (1,9 %) var moderat skadet. Undersøkelsen
skilte imidlertid ikke mellom ulike årsaker til fiske-
skader. Seinere er det ikke avdekket særlige skader
på fiskebestander som kan settes i sammenheng med
sur nedbør (Henriksen et al. 1996, Hesthagen et al.
1999). Dette er også i overensstemmelse med lavt
innhold av sure komponenter i nedbøren i fylket
(Tørseth 1996). Det er imidlertid områder i Nord-
Trøndelag som ut fra berggrunn og kvartærgeologi er
dårlig buffret mot forsuring (Sigmond et al. 1984).
Berggrunnen i fylket består flere steder av tungt for-
vitrede bergarter som granitt og gneis. Disse berg-
artene gir mye dårligere beskyttelse mot forsuring enn
lett forvitrede, sedimentære bergarter. Flere områder i
Nord-Trøndelag regnes således blant forsurings-
følsomme områder av Skandinavia (Chadwick &
Kuylenstierna 1990). En regional geokjemisk under-
søkelse av bekker i Nord-Trøndelag viste at enkelte
områder hadde lav pH og alkalitet (Ryghaug et al.
1994). I 1989 ble det rapportert om at fisken var i ferd
med å forsvinne i Lindsetvatnet og Krokvatnet i
Namsskogan og i Tømmersjøen i Grong, og vann-
kjemiske målinger viste lave pH-verdier (4,9-5,2).
Samtidig ble sjørøya i Nordfolda på Høylandet borte,
og her var pH nede i minst 4,6. Alle de berørte vatna
og Nordfolda ligger i geologisk sure områder, og en
kan derfor ikke utelukke effekter av forsuring. Ved
prøvefiske i Vestre og Østre Sipmeken i østre deler av
Store Børgefjell i 1996 ble det fanget få, men store og
eldre aure og pH ble målt til 4,8-4,9 (Hope 1997). En
slik bestandsstruktur koblet til lave pH-verdier kan tyde
på forsuringsskader. Høsten 1995 foretok NINA fiske-
biologiske undersøkelser i flere innsjøer i området
rundt Blåfjellhatten i Lierne kommune (Saksgård &
Hesthagen 1996). Disse innsjøene hadde også tynne
aurebestander med svak rekruttering, men vann-
kvaliteten skulle ikke tilsi effekter av forsuring. Be-
standsforholdene kan derfor skyldes andre årsaker
som f eks dårlige gyte- og rekrutteringsforhold. Imid-
lertid har målinger av vannkvalitet i flere fjellområder
på svensk side vist betydelige pH-senkninger (< 5,0)
og lav alkalinitet (< 10 ilekv/I) under vårflommen
(Degerman et al. 1992). I flere lokaliteter nord for
Torrän (sørøst for Holderen og Gjevsjøen) er det
påvist skader på vannlevende insekter (Engblom &
Lingdell 1984, Bernes 1991, Degerman et al. 1992,
1994). Øst for Børgefjell på svensk side er det også
påvist skader på bunndyrfaunaen som kan skyldes
forsuring.

Det store radioaktive nedfallet over Nord-Trøndelag
etter Tjernobylulykken den 26. april 1986, påvirket
fiskebestandene i fylket. Målinger av radioaktivt cesi-
um i aure og røye viste høye konsentrasjoner, spesielt
i kommunene Røyrvik, Namsskogan, Lierne, Verdal,
Grong, Snåsa, Levanger og Frosta (Rikstad et al.
1987). De høyeste verdiene ble målt i røye fra
Svarttjern i Lierne (54 816 Bq/kg), i Nedre Nesåvatnet
i Grong (37330 Bq/kg), Ytre Vekteren i Røyrvik (33
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200 Bq/kg) og Høysjøen i Verdal (25456 Bq/kg).
Innsjøene med høyt radioaktivt innhold var alle
næringsfattigeog låg relativthøyt i vassdragene.Høye
cesiumverdieri fiskengjordeat mange sluttetå fiske,
noesomførte til økt bestandstetthetog dårligerevekst
og kondisjonhosfisken(Rikstadet al. 1987). Målinger
i Høysjøenfra 1986-97 har imidlertidvisten betydelig
nedgangi konsentrasjonenav radioaktivtcesium hos
bådeaure og røye (Forsethet al. 1997).
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