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Søknad om bruk av rotenon for fjerning av mort og gjedde fra 

Hallumtjern og Holteputten, Sløvikvassdraget i Jevnaker og Lunner 

kommuner. 

 

Gjedde ble satt ut i en rekke innsjøer på Østlandet allerede på 1800-tallet. I Randsfjorden kom det 

inn gjedde i 1846, med videre spredning til Tyrifjorden seks år seinere. I Seinere år at det vært en til 

dels omfattende spredning av gjedde på Østlandet. Karpefisken mort er også satt ut i en rekke 

innsjøer i Sør-Norge i løpet av de siste årene. På 1990- tallet spredte morten seg til Randsfjorden 

og videre til Tyrifjorden/ Steinsfjorden.  Sløvikvassdraget består av to vannstrenger. I 2004 kom det 

inn gjedde i Ohrentjernet/ Velotjern i den ene vannstrengen, mens det i 2018 ble påvist gjedde i 

Hallumtjernet i den andre vannstrengen. Det ble i tillegg påvist mort i Hallumtjernet i 2018. 

Gjedde er listet i den alvorligste kategorien «svært høy risiko», mens mort er listet i kategorien 

«høy risiko» i Artsdatabankens svarteliste. Gjedde er vurdert til å ha stort invasjonspotensial og 

middels økologisk effekt.  Mort er vurdert til å ha moderat invasjonspotensial og middels økologisk 

effekt. Spredningsfaren nedover i vassdraget til Vassjø vurderes som overhengende. Det er derfor 

ønskelig å kunne eliminere gjedde og mort raskt fra Hallumtjern, i håp om å unngå spredning til 

Vassjø. Senere kan det være aktuelt å fjerne gjedde også fra den andre grenen av 

Sløviksvassdraget, men omfanget av et slikt tiltak vil begrenses vesentlig dersom en lykkes i å 

fjerne gjedde fra Hallumtjern før den sprer seg nedover også i denne grenen av vassdraget. 

Rotenonbehandling med CFT-Legumin er vurdert som det eneste tiltaket som vil kunne fjerne 

gjedde og mort fra Hallumtjern og Holteputten, og videre spredningsfaren til vassdragets største 

vatn Vassjø. Hallumtjern har et areal på 59 600 m2. Beregnet vannvolum er ca. 298 000 m3 med 

snittdyp på ca. 4,6 m og maksimumdyp på ca. 12,7 m. vannet har et lite nedslagsfelt med kun en 

tilførselsbekk fra Holteputten. Holteputten har et areal på 9 600 m2. Beregnet vannvolum er ca 48 

000 m3 med snittdyp på 5 m (trolig noe mindre og maksimumdyp på 7 m. Det må tas høyde for full 

eller delvis fiskedød i utløpsbekken fra Holteputten via Hallumtjern og ned til utløp i Vassjø. Det 

kan ikke utelukkes at det vil forekomme noe fiskedød i Vassjø.  Det søkes om tillatelse til bruk av 

inntil 300 liter rotenon. Veterinærinstituttet vil lede selve behandlingen.   

Jevnaker og Lunner kommuner søker herved om utslippstillatelse til bruk av CFT-Legumin i 

Hallumtjern og Holteputten. Vi ber om at Miljødirektoratet prioriterer søknaden, slik at det vil 

være mulig å få gjennomført rotenonbehandling i slutten av juni 2019. 

 

 
1. Bakgrunn  
 
Høsten 2018 ble det fanget en gjedde på 2 kg i Hallumtjern i Sløvikvassdraget i Jevnaker og Lunner 

kommuner. Det ble gjennomført et prøvefiske i etterkant av fangsten av gjedde, noe som førte til 

fangst av mort i Hallumtjern. Det finnes allerede gjedde i Sløvikvassdraget, men ikke mort. I følge en 
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grunneier kan det ikke utelukkes at det finnes gjedde og/eller mort i Holteputten syd for Hallumtjern 

(figur 1 og 2). Det er ikke vandringshinder i bekken mellom Hallumtjern og Holteputten. Det vil bli 

gjennomført et prøvefiske i Holteputten når isen er borte, men foreløpig er det ønskelig å inkludere 

dette tjernet i søknaden om bruk av CFT -Legumin for å bli kvitt de to svartelistede artene. 

Nedstrøms Hallumtjern ligger Vassjø (figur 1). Vassjø er en av flere kalksjøer i vassdraget og er 

kategorisert til svært viktig (A-lokalitet) og har nasjonal verdi. Vassjø er utvalgt naturtype.  Vassjø er 

den største innsjøen i vassdraget og har storvokste, men tynne bestander av røye og ørret. Ønsket 

om rotenonbehandling av Hallumtjernet er et strakstiltak for å hindre at mort får etablert seg videre 

nedover i vassdraget, og at mort og gjedde skal etablere seg i verdifulle Vassjø. 

 

Figur 1. Deler av Sløvikvassdraget med Holteputten nederst i høyre hjørnet. Holteputten renner videre til Hallumtjernet 

som renner nedstrøms mot Vassjø øverst i venstre hjørne, via Hallumsbekken og Dælsbekken (målestokk 1:10 000). 
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Figur 2. Holteputten og Hallumtjern (målestokk 1:2500) 

 
 
Introduksjon av fremmede arter og inngrep i deres leveområder blir av miljøforvaltningen vurdert 

som den største trusselen mot det biologiske mangfoldet i ferskvann (DN 2010). Med introduksjon 

menes enhver tilsikta eller utilsikta form for antropogen innførsel (Sandvik mfl. 2015). I dag 

reproduserer 11 fremmede fiskearter i norske vassdrag, sammenlignet med 32 fiskearter med 

naturlig innvandring (Hesthagen og Sandlund 2016). 

Mennesker har i løpet av de siste 100-150 årene forårsaket en omfattende spredning av 

ferskvannsfisk her i landet. I de siste ti-årene har spredning av ørekyt og gjedde vært spesielt 

fremtredende. Begge disse artene har en naturlig innvandring til landet, men blir nå spredt til stadig 

nye vassdrag. Blant de innførte eller såkalte fremmede artene er det først og fremt karpe og suter 

som har økt sin utbredelse i seinere år (Hesthagen og Sandlund 2016). 

Fremmede arter i Norge – med Norsk svarteliste, er en oversikt over de fremmede artene som utgjør 

høyest økologisk risiko på stedegent naturmangfold. Gjedde er listet i artsdatabankens svarteliste i 

den alvorligste kategorien «svært høy risiko». Den er vurdert til å ha stort invasjonspotensial og 

middels økologisk effekt. Gjedda er vurdert til å kunne ha negativ effekt på naturlige habitater og 
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økosystemer, stedegne fiskestammer, genetisk mangfold, og være en mulig vektor for sykdommer og 

parasitter. Mort er listet i artsdatabankens svarteliste i kategorien «høy risiko». Den er vurdert til å 

ha moderat invasjonspotensiale og middels økologisk effekt. Mort har en negativ effekt på stedegen 

biologi. Ut ifra generell kunnskap om karpefisk, og mort spesielt, er det grunn til å anta negative 

konsekvenser for både vannkvalitet og biologisk mangfold dersom mort får spre seg nedover 

vassdraget (Forsgren mfl. 2018).  

 
Spredning av gjedde blir vurdert som den alvorligste trusselen mot stedegne ørretbestander i Norge. 

Mort etablerer seg raskt og spredningsfaren fra Hallumtjern til Vassjø vurderes som stor. Morten kan 

påføre stedegne arter store negative effekter. Selv relativt spesialiserte planktonspisende arter som 

sik og røye taper i konkurransen med mort (Forsgren mfl. 2018).  

 

2. Utbredelse av gjedde og mort 

 

2.1 Gjedde (Esox lucius) 

Gjedde er en regionalt fremmed ferskvannsfisk innen gjeddefamilien i flere fylker. Gjeddas naturlige 

utbredelsesområde er begrenset til søre- og sørøstlige deler av Østlandet, noen få vassdrag i 

Trøndelag og Troms, mens den er vanlig i flere større vassdrag i Finnmark. I Sør-Norge er gjedde en 

vanlig art i store deler av Østfold og i den sørligste delen av Oslo/Akershus (Huitfeldt-Kaas 1918). Helt 

i sørøstlige deler av landet er gjedda vanlig i Enningdalsvassdraget opp til en høyde på ca. 140 moh. 

(Hesthagen m.fl. 2017).  I Store-Le og Haldenvassdraget lengre vest har den nådd opp til Sittensjøen 

på 167 moh. Gjedda har også trengt inn i innsjøer med avløp til Sverige lengre nord. Den har også 

spredt seg til nedre deler av Drammenselva og Lierelva (Buskerud) og til enkelte innsjøer i Vestfold 

(Huitfeldt-Kaas 1918). I Glommavassdraget har gjedde spredt seg naturlig opp til Storsjøen (253 

moh.) i Rendalen og Osensjøen (439 moh.) i Trysil. I Trysilelva- vassdraget lengre øst er gjedda 

naturlig forekommende opp til Femunden (662 moh.). I Vorma-Gudbrandsdalslågen har den nådd 

Mjøsa (122 moh.) og Hurdalssjøen (175 moh.). Det er også gjedde i mange innsjøer i traktene mellom 

Vorma/Mjøsa i vest og Glomma i øst opp til Hamar. I Nord- Trøndelag har gjedda vandret inn østfra 

til et fåtall innsjøer i Muruelvavassdraget. I Troms er gjeddas naturlige utbredelse begrenset til 

relativt få lokaliteter i Bardu/ Målselva-, Signaldal- og Reisavassdraget (Huitfeldt-Kass 1918, 

Hesthagen & Østborg 2004). I Finnmark er derimot gjedda en relativt vanlig stedegen art i deler av 

Alta-, Tana- og Pasvikvassdraget. Gjedde er satt ut i flere fylker hvor den tidligere ikke fantes 

(Huitfeldt-Kaas 1918). På Østlandet ble det satt ut gjedde i en rekke innsjøer alt på 1800-tallet. I 

Randsfjorden kom det inn gjedde i 1846, med videre spredning til Tyrifjorden seks år seinere. Også i 

løpet av 1900-tallet har det vært satt ut gjedde i en rekke vann på Østlandet (Hesthagen & Sandlund 

2012, 2016a, 2016b). I seinere år har det vært en til dels omfattende spredning av gjedde på 

Østlandet (Hesthagen & Sandlund 2016a, 2016b). I Krøderen med Hallingdalselva og Sperillen med 

Ådalselva kom det inn gjedde på midten av 1990-tallet. I Telemark er alle gjeddebestander vurdert 

som innførte (jf. Huitfeldt-Kaas 1918). Her har den bl.a. spredt seg til nedre deler av 

Telemarkskanalen. I Aust-Agder skjedde den første introduksjon av gjedde alt på 1700-tallet 

(Huitfeldt-Kaas 1918). På slutten av dette århundret ble det innført gjedde sjøveien fra England 

(Kleiven 2007). I Aust-Agder finnes det nå gjedde i minst 60 lokaliteter, hvorav de fleste ble etablert 

på 1900-tallet (Kleiven & Hesthagen 2012). I Vest-Agder og Rogaland har gjedde blitt innført i løpet 

av de siste ti-årene. I Hordaland er gjedde også regionalt fremmed med forekomst i minst 70 
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innsjøer, datert tilbake til ca. 1850 (Huitfeldt-Kaas 1918, Hesthagen & Sandlund 2012). Også Sogn og 

Fjordane og i Møre og Romsdal har noen innførte bestander av gjedde. 

 

I 2004 ble det oppdaget gjedde i Viggeren som drenerer til Mylla i Nitelvvassdraget, og i 2015 ble det 

rapportert om at gjedde har etablert seg i Mylla. I Sløviksvassdraget ble det også første gang 

rapportert om gjedde i 2004. Gjedde var da observert i Korsrudputten og har derfra spredt seg 

nedstrøms til bla Ohrentjern og Velotjern. Vatna i området er utpregede kalksjøer med 

kransalgevegetasjon. De vatna er kjent for å ha svært storvokst aure (Heibo m. fl. 1995). Det 

rapporteres nå om at aurebestanden er nær borte pga etableringen av gjedde. Observasjonen av 

gjedde i Hallumtjern ble først gjort i 2018. Dette vatnet ligger øverst i den andre grenen av 

Sløviksvassdraget, og dersom den ikke tas ut må den forventes å spre seg nedstrøms i denne grenen 

av vassdraget. 

 

Gjedda kan oppnå betydelig størrelse, opptil 18 kg for hunner og 3,5 kg for hanner. Den er en grådig 

rovfisk som er bygd for lynraske utfall mot byttet. Gytingen foregår mellom mars og mai ved en 

vanntemperatur på 2-12 grader, gjerne på oversvømte og gressdekte områder. En gjedde på 10 kg 

kan gyte ca. 250 000 egg. Gjedda har klebrige egg som hefter seg til planter og vanndekte busker og 

trær. De klekker vanligvis etter 10-15 døgn, og yngelen lever av plommesekken mens den fremdeles 

sitter festet til substratet i ca. to uker. Eldre individ ernærer seg nesten utelukkende av fisk, frosk, 

vannfugler, vannrotter, mus, slanger osv. Gjeddeunger på under 10 cm spiser mest insektslarver, 

krepsdyr og ulike grupper som snegler osv.  

 

2.2 Mort (Rutilus rutilus) 

Mort er en ferskvannsfisk som tilhører karpefamilien. Den naturlige utbredelsen til mort er begrenset 

til Østfold, Akershus og sørlige deler av Hedmark (Huitfeldt-Kaas 1918). I Hedmark fantes mort i 

lokaliteter på ei linje mellom Lillehammer – Hamar – Elverum – Halsjøen (298 moh.). I tillegg var det 

mort i enkelte innsjøer lengre nord, som Osensjøen i Trysil og Storsjøen i Rendalen. Den hadde også 

spredt seg til noen vann i Trysilvassdraget. Morten har også spredt seg naturlig vest for Oslofjorden. 

Her finnes den i nedre deler av Drammensvassdraget (Buskerud) og i en del innsjøer i Vestfold. De 

første kjente utsettingene av mort er fra siste del av 1800- tallet (Huitfeldt-Kaas 1918). Den ble da 

satt ut i minst ett vann i Bymarka i Trondheim (1881-1882) og i «Ørretfiskevandene» i Nittedal 

(1887).  Seinere har det det blitt satt ut mort i en rekke innsjøer i Sør-Trøndelag. I løpet av 1900-tallet 

omfatter det ytterligere seks vann i Bymarka. Høsten 2016 ble alle disse sju vannene 

rotenonbehandlet, og morten ble fjernet. Mort har også blitt satt ut i Midtdammen og 

Vikarauntjønna på østsiden av Trondheim. Disse bestandene ble fjernet med rotenon i henholdsvis 

1998 og 2014. I 2007 ble det påvist mort i Ålmotjønna i Rissa kommune. Også den ble utryddet med 

rotenon (Bardal & Sandodden 2009). I Sør-Norge er det satt ut mort i en rekke innsjøer i løpet av de 

siste årene. Dette omfatter Mæna og Bergstjern i Viggavassdraget ved Brandbu, Oppdal, en gang før 

1980. På 1990-tallet spredte morten seg til Randsfjorden og videre til Tyrifjorden/ Steinsfjorden. Det 

er i tillegg satt ut mort i Hermanstjernet i sørenden av Randsfjorden på Hadeland, samt at det har 

kommet inn mort i Jarenvannet i Gran kommune. Nylig kom det inn mort i Heddalsvatnet i Telemark, 

og mort har dermed blitt en regional fremmed art i dette fylket. Det er også nylig rapportert om mort 

i flere lokaliteter i Hamar, Stange og Nord- Odal i Hedmark (Hesthagen og Sandlund 2016a, b). I 

seinere år er det også satt ut mort i fire innsjøer i Trysil i Hedmark, men den har trolig ikke etablert 

seg. Høsten 2016 ble det fanget mort i Geittjønna i nærheten av Røros sentrum i Trøndelag. I 2017 
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ble denne lokaliteten rotenonbehandlet. Tallet på innsjøer med mort her i landet er beregnet til 750 

stykker (Rask mfl. 2000). 

 

Mort har en svært stor formeringsevne, og noen få gytemodne individ vil gi høy rekruttering (Faafeng 

og Brabrand 1990). Den vil med andre ord lett kunne etablere seg ved introduksjon av noen få 

individer. Gytingen foregår når vanntemperaturen har steget til 10-12 grader i april-juni. I innsjøer 

foregår den plaskende gytingen på grunt vann langs strendene. Mort kan også gyte i elver og bekker 

med hurtigstrømmende vann. Eggene fester seg til planter og steiner. Klekkingen skjer etter 4-10 

døgn, avhengig av vanntemperaturen. Føden består for det meste av insektslarver og ulike 

vannplanter, men den kan også ernærer seg av krepsdyr, snegler og muslinger der disse forekommer. 

 

Hvordan mort vil oppføre seg og eventuelt påvirke vannkvaliteten og fiskesamfunnet i Hallumtjern er 

vanskelig å forutsi, men forholdene ligger til rette for at mort kan etablere en tett bestand i Vassjø, 

og spre seg videre nedstrøms i vassdraget. Mort er en svært effektiv dyreplanktonspiser og en 

etablering av en tett bestand av mort kan medføre en kollaps av planktonsamfunnet, som potensielt 

gir grunnlag for uheldig algeoppblomstring. Morten vil også påvirke vannkvaliteten gjennom sin 

aktivitet ved næringssøk langs bunnen og utskillelse av ekskrementer og avfallsstoffer ved beiting i 

vannmassene. Mortens resirkulering av næringssalter bidrar til å øke produksjonen av alger. 

Giftstoffer (toksiner) vil potensielt kunne frigjøres i forbindelse med algenes metabolisme.  

 

Rotenonbehandling med CFT-legumin er vurdert som det eneste tiltaket som vil kunne fjerne 

trusselen for videre spredning av mort og gjedde til Vassjø og andre lokaliteter nedstrøms. Totalt 

areal på Hallumtjern er 59 600 m2. Beregnet vannvolum er 298 000 m3. Vannet har et forholdsvis lite 

nedslagsfelt, men det må påberegnes en begrenset behandling i et par tilløpsbekker. Det må også tas 

høyde for fiskedød i bekken mellom Hallumtjern og Vassjø, samt noe fiskedød i Vassjø.  Det søkes om 

tillatelse til bruk av inntil 300 liter rotenon. Veterinærinstituttet vil lede selve behandlingen.  

 

3. Vurdering av trusselbilde 

 

Spredning av fremmede arter er ansett som en av de største truslene mot globalt biologisk mangfold. 

Spredning har ofte store økologiske og økonomiske konsekvenser gjennom å fortrenge stedegne 

arter og endre naturtyper. Spredningen de senere årene virker å medføre flytting av fisk over større 

avstander og flytting av en eller flere arter. Dette øker det potensielle skadeomfanget. Spredning av 

fremmede fiskearter er et økende problem i Norge. Det er liten tvil om at disse i all hovedsak er 

menneskeskapt. Svært mange fiskesamfunn er i ferd med totalt å endre karakter som et resultat av 

dette, og nærmest utelukkende i negativ retning for opprinnelig fauna. Man har begrenset kunnskap 

om hva som skjer når man flytter arter til nye vann. Det meste av forskningen som foreligger er 

basert på arters naturlige leveområder og i samspill med arter de naturlig lever sammen med. Det er 

dessuten en åpenbar fare å få både parasitter og ulike sykdommer med på lasset. 

 
Tiltak mot fremmede skadelige organismer er viktig for å nå målet om å stanse tapet av det 

biologiske mangfoldet. Skadelige virkninger av nye fiskearter kan være; næringskonkurranse med 

andre fiskearter, predasjon, endret vannkvalitet, endret bunndyrsamfunn, nye parasitter og 

sykdommer, endret fuglesamfunn, genetiske effekter og redusert natur- og rekreasjonsverdi. 
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Spredning av ørekyte og gjedde blir vurdert som den alvorligste trusselen mot stedegne 

ørretbestander. Dette gjelder spesielt ørretbestander i mindre og grunne innsjøer, der store deler av 

innsjøarealet har habitatkvaliteter som er gunstige for ørekyte og gjedde. Innførsel av gjedde i en 

innsjø er ofte ensbetydende med ødelagte ørretbestander (Hesthagen m.fl. 2012). Gjedda er lett å 

fange, slik at det ikke er vanskelig å skaffe fisk til utsetting. Den tåler også svært røff behandling og 

kan derfor lett flyttes.  

Gjedde er en effektiv rovfisk, særlig overfor fisk som lever i strandsona eller i stilleflytende partier i 

elver. I tillegg til å ernære seg av alle typer vertebrater og fisk i vann utgjør gjedda en trussel mot 

amfibier (frosk og salamander), fugl og pattedyr som oppholder seg hele eller deler av livsløpet i og 

ved vassdrag. Gjedda er en direkte trussel mot det biologiske mangfoldet av stedegne akvatiske 

arter, invertebrater og fisk. Effekten av en introduksjon av gjedde vil variere med innsjøens karakter. 

Den kan i noen grad eksistere sammen med ørret i større innsjøer (> 4,5 km2), men ikke i mindre og 

varmere lokaliteter (Hein mfl. 2014). Norske undersøkelser har vist at gjedde kan ha dramatiske 

effekter på ørretbestander i grunne og små innsjøer, og i mange tilfeller utrydde dem (Hesthagen 

mfl. 2015). I store og dype innsjøer der strandsona er bratt og dekker et lite areal, blir gjedda ofte 

begrenset til grunne viker (Sandlund mfl. 1985). Men også i store innsjøer som Krøderen har 

ørretbestanden blitt sterkt redusert etter at gjedde etablerte seg (Brabrand 2007, 2009). En 

avgjørende periode for ørreten er trolig når ungfisken vandrer ut fra gytebekkene og etablerer seg i 

strandsona. Den vil da oppholde seg i samme område som det gjedda foretrekker. Flere steder er det 

dokumentert høy dødelighet hos settefisk av ørret på grunn av gjedde (Museth mfl. 2006, Johnsen 

mfl. 2009).  

 
Morten har en svært stor formeringsevne, noe som gir en rask utvikling hos utsatte bestander 

(Faafeng og Brabrand 1990). Dette ser man i Tyrifjorden, hvor mort nå er dominerende art i 

strandsona (Sandlund 2016 red.). I Lago Maggiore i Italia utviklet også den introduserte morten seg til 

dominerende fiskeart i løpet av få år (Volta & Jepsen 2008). Også introdusert mort i Windermere, 

England, har etablert en relativt tett bestand, samtidig har den stedegne røyebestanden gått markert 

tilbake (Winfield mfl. 2011). I Haukvatnet i Sør- Trøndelag skjedde det en radikal endring i 

dyreplanktonsamfunnet åtte år etter at mort ble introdusert (Nøst & Langeland 1994). Her var sik 

tidligere eneste planktonspisende fiskeart (Nøst 1979). Sik blir betrakta som en effektiv predator på 

zooplankton, men resultatene fra Haukvatnet viser at mort er enda mer effektiv. Denne 

konkurransen om føden mellom de to artene førte til en nedgang i mengden sik, og bestanden døde 

til slutt ut. At mort er en effektiv predator på dyreplankton, bidrar til at de store og mest effektive 

algespisende artene blir beitet ned (Hessen 1985). Dette fører til mer algevekst som igjen gir 

dårligere vannkvalitet. Morten vil også påvirke vannkvaliteten gjennom sin aktivitet ved næringssøk 

langs bunnen og utskillelse av ekskrementer og avfallsstoffer ved beiting i vannmassene. Mortens 

resirkulering av næringssalter bidrar til å øke produksjonen av alger. Giftstoffer (toksiner) vil 

potensielt kunne frigjøres i forbindelse med algenes metabolisme. Mort kan også desimere 

amfibiepopulasjoner ved konkurranse om mat og predasjon på larver (van der Kooij & Redford 2012).  
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4. Vurdering av tiltak for å bekjempe og hindre spredning av gjedde og mort 

Aktuelle tiltak 

Aktuelle tiltak for å hindre videre spredning når en introduksjon først har skjedd, vil i de fleste tilfeller 

bety at den nye bestanden bør fjernes dersom dette er praktisk mulig. Rotenon er pr. i dag eneste 

effektive tiltak for å fjerne en uønsket fiskeart i ferskvann. Det er i seinere år foretatt flere 

rotenonbehandlinger med slik målsetning (Hesthagen & Sandlund 2015). Dette representerer en 

betydelig kostnad, avhengig av lokalitetens størrelse, og om det er innsjø eller elv. 

Rotenonbehandling i både elvestrekninger og innsjøer i Vefsnaregionen (Stensli og Bardal 2014) og 

Raumaregionen (Sandodden m. fl. 2015) for å bekjempe Gyrodatyclus salaris viser imidlertid at slike 

tiltak er praktisk gjennomførbare selv i store vassdrag. 

Tiltak med utfisking vil kunne redusere spredningsfare, men dette vil etter all sannsynlighet ikke 

utrydde gjedda og morten fra området. Spredningsfaren nedover i vassdraget til Vassjø vil fortsatt 

være reell. Å utrydde reproduserende fiskestammer med ulike former for fiske er forsøkt flere 

ganger. Det har vist seg at bruk av kjemiske bekjempelsesmidler som rotenon stort sett er den eneste 

mulige måten å lykkes på (Holdich mfl. 1999). 

Ved å bruke rotenonløsningen CFT-Legumin kan gjedde og mort fjernes fra Hallumtjern, og 

spredningsfaren nedstrøms til Vassjø elimineres. Det foreligger i dag ingen andre aktuelle kjemiske 

stoffer enn rotenon som er i bruk med formål å bekjempe uønskete fiskearter i stillestående vann. Vi 

vurderer at dette vil være et svært effektivt strakstiltak for å fjerne den akutte trusselen gjedde og 

mort representerer ovenfor de stedegne fiskestammene og ferskvannsmiljøet i Vassjø. Det vil senere 

bli vurdert å eliminere gjedda som kom inn rundt 2004 i den andre grenen av Sløviksvassdraget. Det 

vil imidlertid være et vesentlig mindre tiltak dersom en unngår å få spredning til Vassjø ved å 

rotenonbehandle Hallumtjern raskt. 

Det ble gjennomført en dybdekartlegging av Hallumtjern i mars 2019 (Figur 3). Denne kartleggingen 

indikerer et vannvolum på 296 700 m3, med et gjennomsnittsdyp på 4,6 meter og et maksimumdyp 

på 12,7 meter. Ved å dosere 1,5 ppm. CFT-Legumin gir dette et forbruk på ca. 300 liter. Vi søker om 

tillatelse til å benytte inntil 300 liter CFT-Legumin. Fiskearter har forskjellige toleranser for rotenon. 

Veterinærinstituttet har erfaringer fra tidligere aksjoner hvor det er brukt 1,5 ppm CFT-Legumin mot 

mort og gjedde, og dette har vært vellykket.  

 

Det ble også gjennomført dybdekartlegging av Holteputt, et mindre tjern som ligger oppstrøms 

Hallumtjern, i mars 2019 (figur 4). Kartleggingen indikerer her et vannvolum på 48 000 m3, med et 

gjennomsnittsdyp på 5 meter og et maksimumsdyp på 7 meter. Det er antagelig aktuelt å behandle 

også denne innsjøen med rotenon og den beregnede mengden rotenon som det er vist til over må da 

eventuelt økes noe. 
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Figur 3. Dybdekart Hallumtjern 

 
 Figur 4. Dybdekart Holteputt 
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Effekter på vannmiljøet 

Rotenon er et naturlig stoff utvunnet av planter fra erteblomstfamilien (Leguminosae) (USEPA 2007). 

Rotenon er giftig ovenfor gjellepustende fisk og dyr. Fugler, pattedyr, voksne amfibier, voksne 

muslinger og egg (fisk og insekter) påvirkes ikke (http://www.miljodirektoratet.no). Det er 

gjennomført en rekke studier på effekten av en rotenonbehandling på bunndyrsamfunn. Disse viser i 

korte trekk at mange bunndyr opplever en sterk nedgang umiddelbart etter behandling, men at 

tetthetene raskt tar seg opp (Arnekleiv m. fl. 1997). Det er en artsspesifikk respons blant akvatiske 

invertebrater overfor rotenon (Engstrøm-Heg m. fl. 1980; Mangum & Madrigal 1999; Eriksen m. fl. 

2009). De mest rotenonfølsomme artene opplever en umiddelbar effekt, mens de mer tolerante 

artene har en litt forsinket respons (Arnekleiv m. fl. 2001; Gladsø & Raddum 2002). Reetableringen av 

de fleste taxa er rask og ofte komplett i løpet av et år (Arnekleiv m. fl. 1997; Fjellheim 2004; Eriksen 

m. fl. 2009). Rotenon bioakkumulerer ikke i naturen, men brytes ned til vann og CO2 (Finlayson m. fl. 

2010). Alle disse studiene har blitt gjennomført med rotenonløsninger som inneholder synergisten 

piperonylbutoksid. Løsningen som nå er tilgjengelig (CFT-Legumin 3,3 %) har ikke det. Studier viser at 

løsningen med dette er mer skånsom for bunndyr uten at giftigheten for fisk har blitt redusert 

(Finlayson m. fl. 2009). 

 

Vikerauntjønna (184 m o.h.) ligger nordvest for Jonsvatnet i Trondheim kommune og har et areal på 

3,7 hektar og et maksimalt dyp på 16 m. I et forsøk på å utrydde mort ble Vikerauntjønna 

rotenonbehandlet med den nye rotenonløsningen (CFT-Legumin 3,3 %) i 2015. Konklusjonen etter 

ferskvannsøkologiske undersøkelser før og etter behandlingen viser at zooplanktonet ble kortvarig 

slått ut med påfølgende rask reetablering i 2015. Det skjedde en endring i planktonsamfunnet fra en 

tilstand med meget små biomasser av vannlopper (Cladocera) og moderate til middels store 

biomasser av hoppekreps (Copepoda) i 2014, til utvikling av meget store biomasser av vannlopper og 

reduserte biomasser av hoppekreps i 2015. Artsutvalget var tilnærmet uendret. Hjuldyrene 

(Rotatoria) utviklet også uvanlig store biomasser i 2015. Etter rotenonbehandlingen forekom de 

fleste av de registrerte bunndyrartene i tilnærmet lik tetthet som før behandlingen. Marflo, gråsugge 

og småmuslinger fikk en svak økning i tetthet etter behandlingen. Likeså overlevde edelkrepsen 

behandlinga i stort antall og også de to amfibieartene buttsnutefrosk og nordpadde ble registrert 

med både voksne individer, eggklaser og larver i tjønna etter behandling. Rotenonbehandlingen har 

generelt sett hatt liten eller ingen effekt på det biologiske mangfoldet (Arnekleiv mfl. 2015). 

 
Hydrologi og aktuell behandlingsstrategi 

Middelvannføringen i nedslagsfeltet er ved hjelp av NEVINA beregnet til 15,5 liter per km2 per 

sekund. Hallumtjerns nedslagsfelt er 1,73 km2. Middelvannføringen i bekken ut fra Hallumstjernet 

blir med det 26,8 l/sek, noe som også vil være en sannsynlig vannføring ved behandlingstidspunktet.  

 
En eventuell behandling av Holteputten og Hallumtjernet vil føre til dødelighet i begge de nevnte 

vannene, samt bekken mellom vannene og bekken nedstrøms mot Vassjø. Man kan ikke utelukke 

noe fiskedød i Vassjø, men det antas at denne vil være minimal. Behandlingsområdet vil ved en 

behandling til sommeren avgrenses til Holteputten (dersom det registreres gjedde og/eller mort her 
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ved prøvefisket), Hallumtjernet og bekkestrekningene mellom vannene og nedstrøms mot Vassjø 

(figur 5). 
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Figur 5. Nedbørfeltet til Hallumtjern med feltparametere beregnet ved hjelp av NEVINA. 
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Oppsamling av dødfisk 

Fisketettheten i aktuelle vann og påvirket strekning er moderat til lav. En del av fisken vil 

erfaringsmessig synke til bunns. Fisk i overflata vil bli samlet opp, fraktet ut av området og deretter 

ensilert for levering på godkjent bedrift. Det må tas høyde for at noe fisk kan flyte opp i dagene etter 

behandling, og dette følges opp. Jevnaker og Lunner kommuner tar ansvaret for å etablere en 

beredskap slik at disse kan plukkes opp og destrueres. 

 

Informasjonsarbeid 

Kunngjøringer og informasjonsarbeid vil bli håndtert av Jevnaker og Lunner kommuner. Eventuelle 

spørsmål om selve gjennomføringen av behandlingen og effekter for vannmiljøet kan rettes til 

Veterinærinstituttet, seksjon for miljø og smittetiltak ved foreløpig prosjektleder Roar Sandodden. 

 
5. Naturmangfold i influensområdet, samt nødvendige tillatelser 

Det er verken fra Fylkesmannens eller kommunenes side kjent at det fins sårbare eller truede arter i 

influensområdet som kan forventes å bli berørt av tiltaket. Det er registrert Vipe i Hallumtjern og 

sothøne, rosenfink, edelkreps, toppdykker, samt en truet sommerfuglart og en truet tovingeart i 

Vassjø. Det finnes heller ingen indikasjoner på at rotenon direkte påvirker disse fugle- og 

insektsartene. Indirekte kan imidlertid bortfall av mattilgang (fisk og insekter) ha betydning for 

enkelte arter. Dette kan gjøre at noen arter ikke benytter tjernene i en kortere perioden fram til 

vannfaunaen er tilbake igjen etter behandling. Edelkreps skal også ha betydelig toleranse overfor 

rotenon. Det kan dessuten fanges inn noe edelkreps før behandling, og oppbevares i nærliggende 

vannforekomst som ikke behandles og tilbakeføres når vannet er rotenonfritt. 

Ved en gjennomføring av tiltaket vil Jevnaker og Lunner kommune fatte vedtak om dispensasjon for å 

bruke påhengsmotor på Holteputten og Hallumtjernet.  

 

6. Konsekvenser for brukerinteresser i nærområdet 

Drikkevannsuttak: Rotenonholdig vann bør ikke brukes til drikkevann. Verken Hallumstjern eller 

Holteputt brukes som drikkevann for mennesker. Det er en par husholdninger som tar drikkevann fra 

Vassjø. Disse må varsles spesielt i forbindelse med rotenonbehandlingen selv om det rotenonholdige 

vannet antagelig er vannet tilstrekkelig ut før det når Vassjø. 

Drikkevann til melkekyr: melkekyr skal ikke drikke rotenonholdig vann. Det er ikke melkekyr i 

området som drikker fra Holteputt, Hallumtjern eller vassdraget for øvrig.  

Drikkevann til andre husdyr: det er ikke kjent at det vannet brukes som drikkevann til andre husdyr. 

Beitedyr: det er ikke beitedyr i nærområdet til Holteputt eller Hallumtjern. Det er beitende kjøttfe 

lenger ned langs vassdraget, omkring Dalstjern, men dette området er oppstrøms bekken fra 

Holteputt/Hallumtjern.  Kjøttdyr som drikker vannet anses uansett ikke som et problem. 
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Vatningsvann: 

Bær og grønnsaker: På arealene omkring Hallumtjern dyrkes det bær og grønnsaker. Det tas vann fra 

Hallumtjern til vatning av bær/grønnsaker hovedsakelig i juni og juli. Etter 10.august er det lite 

aktuelt med vatning. For å unngå å spre rotenonholdig vann på bær/grønnsaker, vil det være en 

fordel å gjøre rotenonbehandling etter 1.august. Alternativt må behandlingen skje før bær blir kart 

og dette skjer i juni. Får en til å spre rotenon i juni før bær blir kart, vil det være en stor fordel. Det er 

også dette det søkes om. Det er antagelig ikke noe problem om vatning skjer direkte i jorda og ikke 

sprøytes på planta. Det vil være svært viktig å ha god kontakt med bær-/grønnsaksprodusenten for å 

avklare tidspunkt og metode. 

Potet og korn: det er ikke aktuelt å vanne potet eller korn i dette området. Det er grunneier som har 

bær- og grønnsaksproduksjon som også dyrker korn i dette området.  

Grasproduksjon: det er uproblematisk å vanne med rotenonholdig vann, men det er uansett ikke 

grasproduksjon i det aktuelle området. 

Bading: det foregår bading i Hallumtjern både på vestside- og østside. Det er viktig at det ikke foregår 

bading før vannet er rotenonfritt. Varsling av aktuelle naboer til tjernene og oppslag på aktuell 

brygge og badeplass. 

Fiske: grunneiere fisker i Hallumtjern. Fisket vil bortfalle til fisk er reetablert. 

 
7. Konklusjon 

Jevnaker og Lunner kommuner søker Miljødirektoratet om stedspesifikk bruk av CFT- Legumin til 

bekjempelse av gjedde og mort i Hallumtjern og Holteputten. Det søkes om utslippstillatelse for inntil 

300 liter CFT- Legumin. 

Kopi av vedtak etter annet lovverk vil bli formidlet til Miljødirektoratet når dette er fattet. Vi ber om 

tilbakemelding dersom enkelte forhold ved søknaden må utdypes eller dokumenteres bedre, så vi 

kan framskaffe dette så raskt som mulig. 
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