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Kommer det fremmede arter i et vann/elv vil dette medføre 
at miljømål ikke oppnås for denne vannforekomsten.

Hva så. Hvem bryr seg?

Bryr du deg hvis du får gjedde i elva di?

Og hvem skal rydde opp i dette når gjedda er der?

Hvorfor blir det spredt fremmedfisk i Agder i våre dager? 
For å være ondsinnet?

Vannforskriften liker ikke fremmede arter

20.mar 
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Arter som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde regnes som fremmede 
arter. De har kommet til Norge ved menneskets bevisste eller ubevisste hjelp.

Regionalt fremmed og uønsket ferskvannsfisk

Gjedde , ørekyt og sørv er blant fiskene som er vurdert til kategorien svært høy risiko. 

Mort følger tett etter, i kategorien høy risiko.

Hva vil det si å være fremmed? 
Hva vil det si å være uønsket?
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Viktigste tiltak: stopp spredning

Nød-tiltak: rotenon (vanskelig i drikkevann)

Midlertidig tiltak: sperr dem inn

Stølsvatnet

Gilsvatnet

Fremmede arter

Fra Stølsvannet går den til Songdalselva

Fra Gilsvannet går de til Tovdalselva og Otra

Mens vi diskuterer hva vi får lov til, sprer gjedda 
seg. Agder har mista 3 viktige lakseelver. 

Her  må vi ha drahjelp fra politikere og dere lokalt



5© Fylkesmannen i Agder

Hva gjør vi hvis det strømmer på med pukkellaks i 2019?

registrer og deretter drep dem

og blir det mye, må vi bli kreativ. Forslag?

Hva gjør vi med gjedda? i år blir det mer sperre i Stølsvannet

Andre arter; sørv    

Ny rapport Walseng. Økt biologisk mangfold

NINA terrengmodell; INVAFISH

Pukkellaks og andre fremmede arter
Miljødirektoratet ønsker at det både i sjø og elv skal rapporteres 
om fangst av regnbueørret og pukkellaks.



Lokaliteter i Vest-Agder

Karuss, Voie kirke

Gjedde, Stølsvann





Veien videre

• Kartlegge

• Tiltak hvis mulig (teknisk, økonomisk)

• Informasjon

• Menneskelige og økonomiske ressurser til å gjøre noe 

• Samarbeid (FM, FK, kommuner, frivillige m.fl.)

• Drahjelp: uten innsats fra dere står vi på stedet hvil


