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Innledning 
 

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold har gjort undersøkelser av edelkreps (Astacus 

astacus) i Vannområdet Leira -Nitelva i 2019 på oppdrag fra Vannområde Leira-Nitelva. 

Oppdraget er en oppfølging av krepseundersøkelser utført i 2018. 

Oppdraget deles i to, der del 1 består av oppfølging av krepseundersøkelsene i Leira, 

Gjermåa og Kverndalsbekken/Tveia 2018. Målet med del en er å få økt kunnskap om 

krepsebestanden, og å identifisere lokaliteter som kan være aktuelle for biotopforbedrende 

tiltak i 2020.  

Del 2 av oppdraget består i å kartlegge edelkrepsbestanden i Østmarka, Svartdalstjern i 

Lørenskog samt Ellingsrudelva og Fjellhamarelva  

Utmarksavdelingen takker for oppdraget og håper at resultatene fra årets 

edelkrepsundersøkelser vil være til hjelp i det videre arbeidet med forvaltning av kreps og 

tiltak for styrke krepsebestanden i vannområdet Leira-Nitelva. Oppdraget startet i juli og 

feltarbeidet ble utført i august-oktober. Prosjektet ble ferdigstilt i november. Oppdraget er 

utført av Elin Kollerud og Johan Bergerud. 

Vi takker Oslo kommune og Losby gods for kjøretillatelser og lån av båter. 

 

 

Metoder 
 

Vi har brukt en kombinasjon av ulike metoder som omfatter prøvefiske, vannprøver, E-DNA, 

samt vurdering av substrater og biotop.  

Til prøvefisket har vi brukt teiner av spiraltypen med maskevidde 15mm. Utmarksavdelingen 

er opptatt av å ikke bidra til smitte av krepsepest. Alt utstyr brukt i oppdraget var tørket i 

minimum 10 dager. Mattilsynet anbefaler tørking i minst 2 dager. Utstyret var heller ikke 

brukt på lokaliteter som tidligere har fått påvist krepsepest. Lokale båter ble brukt i Nord-

Elvåga, Mønevann og Nordre-Kroktjern. På de andre lokalitetene ble teiene satt fra land.  

Teinene sto en teinenatt og kyllingvinger ble brukt som åte. Kreps ble registrert med 

lengdemål og kjønn. Vi har også vurdert skallskifte og sett om krepsen har skader eller annet 

som virker unormalt. Funn av kreps er ført inn i skjema for opplasting i Vannmiljøportalen og 

oversendt Fylkesmannen i Oslo og Viken som kan opprette konkrete lokaliteter basert på 

koordinater der krepsen ble fanget.  

Prøvefiske ble valgt som hovedmetode på del 2 av oppdraget for å kartlegge 

edelkrepsbestanden på lokaliteter hvor det var usikkert om det fantes kreps. Teiner ble også 

brukt i Nordbytjern og Kverndalsbekken, hvor det er registrert vasspest. Etter bruk ble disse 
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teinene desinfisert i 10 % hypoklorittløsning i henhold til anbefaling fra Mattilsynet, slik at 

ikke vasspest spres til andre lokaliteter.  

Lokaliteter omfattet av oppdragets del 1, altså Leira, Gjermåa, Rotua og Vikka ble prøvefisket 

med 142 krepsedøgn i 2018 av Utmarksavdelingen. I 2019 hadde vi dessverre ikke kapasitet 

til å gjøre ytterligere prøvefiske på disse lokalitetene, men vi mener de ble godt kartlagt i 

2018 og at spørsmålet om vannkvalitet nok er det mest sentrale her. Vi prioriterte derfor 

oppdaterte vannprøver som metode.  

Vannprøver er tatt på 13 prøvetakingspunkter og analysert for pH, jern, kalsium og fargetall 

som er parametere kreps er særlig følsom for. Det var høy vannføring da vi tok vannprøvene. 

 

Del 1 
- Gamle Hadelandvei (Leira) 
- Kringler (Leria) 
- Røttrudmoen (Rotua) 
- Kråkfoss (Leira) 
- Tveia N 
- Hellen bru (Gjermåa) 
- Hekseberg (samløp Gjermåa/Leira 
- Eiksval bru (Leira 
- Norbytjern 
- Kverndalsbekken (Tveia) 
Del 2 
- Eriksvann 
- Svarttjern 
- Endtjern 
 

 

Analysen er levert av ALS Laboratory Group Norway AS. Detaljert resultat og metode ligger 

vedlagt. 

Som tidligere rapporter fra utmarksavdelingen har antydet kan det også være aktuelt å 

undersøke kiselalger i Leira, som en mulig indikatorart for å vurdere om tilstanden i elva er 

egnet for kreps. Analyse av kiselalger er ofte brukt som metode i Europa, men er ikke vanlig i 

Norge. Per i dag mangler det kompetanse på feltet i Norge, men i forbindelse med 

utarbeiding av en svensk-norsk handlingsplan for ferskvannskreps, skal kiselalger testes ut 

som metode. Leira kan spilles inn som ønsket lokalitet for undersøkelse av kiselalger.   

Burforsøk er en annen metode for å fange opp eventuelle punktutslipp og for å se om 

levende kreps kan leve på en lokalitet i tidsrommet forsøket varer. Burforsøk krever tillatelse 

fra Mattilsynet og Fylkesmannen. Det krever også tilgang på kreps fra samme vassdrag man 

ønsker å utføre forsøket i.  Av hensyn til den tynne bestanden ønsket vi derfor ikke å bruke 

denne i forsøk og det ble derfor ikke gjennomført burforsøk. 
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E-DNA ble tatt i Søndre-Krokvann, Mønevann og Nordbytjern. Prøvetaking og analyse ble 

utført av Veterinærinstituttet. Søndre-Krokvann ligger et stykke fra bilvei i Østmarka 

naturvernområde og viste seg å være vanskelig å komme til med teiner og utstyr. E-DNA ble 

derfor valgt som metode her. I Mønevann og i Nordbytjern ble det prøvefisket uten å få 

kreps. E-DNA ble derfor brukt som tilleggsmetode. Vedlagt ligger detaljert resultat og 

metode.  

Det hadde vært ønskelig med flere E-DNA prøver, for blant annet å få bedre svar på om det 

finnes kreps i Rotua og Vikka, men det var dessverre ikke kapasitet til dette hos 

Veterinærinstituttet høsten 2019. Det skal imidlertid tas en rekke E-DNA prøver vinteren 

2019/2020 i arbeidet med den norsk-svenske handlingsplanen for ferskvannskreps og 

lokaliteter innen Vannområde Leira-Nitelva vil være aktuelle.  

I Kverndalsbekken har vi sett på biotopen og gjort en helhetsvurdering av denne ut fra 

resultater fra prøvefiske, vannprøve, substrat, mulige trusler og praktiske hensyn når det 

gjelder muligheten for å gjøre biotopforbedrende tiltak. De foreslåtte tiltakene er 

kostnadsvurdert. 

 

 

Resultater, oppdragets del 1. 
 

Edelkrepsbestanden i Leira og Gjermåa med sideelver ble kartlagt i 2018 med 142 

krepsedøgn prøvefiske, elfiske og vannprøver (Utmarksavdelingen 2018). I denne rapporten 

sammenstiller vi årets resultater med resultatene fra fjorårets kartlegging. 

 

Nordbytjern 
Nordbytjern var blant lokalitetene som ikke ble godt kartlagt i 2018. Nordbytjern er en 

kalksjø, som er en utvalgt naturtype i Norge. Vannet er svært kalkrikt på grunn av stor 

grunnvannstilstrømning fra de kalkrike morenene i området og med høy pH og kalsiumnivå, 

skulle det være godt egnet for kreps. Tjernet har imidlertid enkelte steder sterkt jern- og 

mangan-holdig bunnvann, som ikke blander seg med resten av vannet. Disse stedene vil ikke 

egne seg for kreps, som da får utfordringer med oksygenopptak. Ifølge Naturbase, skal en 

edelkrepsdatabase oppdatert til og med 1998 vise at det ha vært en edelkrepsbestand i 

Nordbytjern tidligere, men at denne skal ha dødd ut (Naturbase 2019). 

Nordbytjern ligger i et populært turområde og flere av publikum fulgte med på kartleggingen 

vår. Det er registrert vasspest i vannet og Ullensaker kommune, som er grunneier ved store 

deler av Nordbytjern, opplyste oss om at det ikke brukes båt på vannet. Dette gjorde 

prøvefisket noe utfordrende, da det er en god del vegetasjon i strandsonen og lite egnede 

forhold for kreps akkurat her. Vi gjorde et forsøk med 15 teiner fra land på en strekning som 

ikke var altfor trafikkert i strandsonen med tanke på publikum. Ikke overraskende, fikk vi 
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ingen kreps i teinene. Men teinene viste at det var mye annet liv strandsonen, som små-

abbor, gjedde på 24 cm og to ferskvannssnegler. 

 
Bilde 1: 2 Ferskvannssnegler i teinene i Nordbytjern (foto: Elin Kollerud) 

 

 

Siden prøvefisket ikke ga noen svar på om det finnes edelkreps i Nordbytjern, prioriterte vi 

denne lokaliteten for E-DNA prøve. E-DNA ble tatt av Veterinærinstituttet den 23.oktober. 

Prøven ga dessverre ingen positive utslag. Det krever at man analyserer store mengder vann 

for å fange opp miljø-DNA.  Nedbør og høy vannstand på prøvetakingstidspunktet kan også 

ha bidratt til å fortynne miljø-DNA. Fravær av miljø-DNA fra edelkreps i prøveresultatet kan 

derfor ikke utelukke at det ikke finnes edelkreps på lokaliteten. Resultatet indikerer likevel at 

det mest sannsynlig ikke er edelkreps tilstede, eller at det kun er en svært tynn bestand.   

Det ble også tatt vannprøve i Nordbytjern, den 10. oktober. Denne viste en pH på hele 8,0 

(tabell 1). Vannprøven ble tatt fra overflaten og pH er trolig enda høyere på bunnen gitt de 

høye kalkholdige grunnvannsforekomstene i Nordbytjern. Tilsvarende er kalsiuminnholdet 

svært høyt. 

 

Tabell 1: Vannkjemianalyse Nordbytjern og Kverndalsbekken 
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Kart 1: Lokaliteter i Norbytjern, lenker med 5 teiner pr lenke. X viser lokalitet for vannprøve 

Kverndalsbekken. 
Kverndalsbekken er øvre del av Tveia og er rundt 1 km lang fra utløpet til Nordbytjern. Den 

har liten men årsikker vannføring og en god vannkvalitet som preges av 

grunnvanntilstrømmingene fra Nordbytjern. I 2018 ble det fanget kreps på to stasjoner i 

bekken, til sammen 8 kreps. I år satte vi 18 teiner fordelt på 6 lokaliteter, men fikk kun en 1 

kreps. Denne ble fanget rett før bekken renner inn mot boligområdet, på stasjon 3 (Kart 2). 

Kverndalsbekken hadde høy vannføring og strømmet godt fra boligfeltet og nedstrøms, noe 

som kan ha påvirket krepsen til ikke å gå i teinene på prøvetidspunktet den 12. september.  

Vannkvaliteten, substratet og den samlede fangsten 2018-2019 tilsier likevel at 

Kverndalsbekken er en lokalitet det kan investeres når det gjelder biotopforbedrende tiltak 

med tanke på å øke krepsebestanden. Kverndalsbekken har lite skjul, det strømmer stedvis 

en del og det er stedvis et lavt vannspeil. Tiltak som endrer dette, vil bedre forholdene for 

kreps 
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Kart2: Vannprøve ble tatt ved stasjon 3. Den viste pH 8,0. 

 

Biotopforbedrende tiltak i Kverndalsbekken 
 

Vi har vurdert Kverndalsbekken på strekningen fra Nordbytjern og ned til E6. Nedre del er 

trolig minst egnet for tiltak, da terrenget er flatt og det vil raskt bli flom hvis man etablerer 

små demninger eller legger ut skjul. Vannspeilet er også svært grunt, med en dybde på rundt 

20 cm og det skal ikke mye til før det blir flom.    

Mulighetene til å etablere kulper i bekken for å gi større dyp og bedre skjul er bedre i øvre 

deler av bekken. Her kan man enklere nå en dybde på 40-80 cm, noe som vil gi kreps bedre 

forhold og mer skjul,  
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Øvre deler av Kverndalsbekken er imidlertid vanskelig tilgjengelig med maskiner og utstyr. 

Første 170 meter fra brua er en rett strekning, med noen døde trær som har ramlet over/i 

bekken, sedimentene består av grus og sand. På stedene hvor det ligger trær/steiner som 

naturlig lager små kulper bygger det seg fort opp med sand. Etter 170 meter blir bekken mer 

svingete når den nærmer seg boligfeltet.  

Helt til bekken går under Kverndalsvegen er den vanskelig å komme til med maskiner og 

utstyr. Man vil også flere plasser komme svært nærme inn på private hager og mindre 

private eiendommer. Det er likevel på strekingen fra Nordbytjern til Kverndalsvegen (kart 3) 

vi vil anbefale å etablere kulper, Flere plasser på denne strekningen kan man bygge opp 

kulper med relativt enkle midler, men en stor grad av manuelt arbeid. 

 

 
Kart 3: På denne strekningen kan det anlegges kulper med relativt enkle midler. 

 

Kulper kan etableres ved å lage mindre demninger av stein og stokker. Stokker kan holdes på 

plass ved å slå ned gjerdestolper som stokkene ligger mot. Dersom en får økt dypet med 20-

40 cm, vil dette mange plasser være tilstrekkelig for å bedre livsvilkårene for kreps i 

området. 
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Illustrasjon 1: Skisse for hvordan demninger kan lages. 

Demninger og terskler må tilpasses lokale forhold og tiltak må utføres på en slik måte at 

demningen ikke blir vandringshinder i vassdraget. Blant annet kan man lage 

demningen/terskelen lavere i en ende, eller legge godt med grus og stein på nedsiden slik at 

høydeforskjellen ikke blir så stor. Man må også vurdere hvor store tiltak man vil gjøre, i 

mange tilfeller vil en dobling av vanndybde på plassen være et godt resultat. 

Det må påregnes et visst vedlikehold av demningene da sand vil bli avsatt i disse dammene, 

og med tiden bygge seg opp. 

Etter at bekken krysser Kverndalsvegen blir terrenget rundt noe flatere. Ved etablering av 

kulper her må en vurdere flomfare for omkringliggende areal. Her må kulper eventuelt få 

større dyp og etableres ved å grave ut bekken framfor å bygge demminger. Vår anbefaling i 

denne omgang er å prioritere tiltakene på strekningen oppstrøms for Kverndalsvegen. 

Det må beregnes 10-20 arbeidstimer pr demning man lager, avhengig av plassering og hvor 

mye materiale man får tak i på plassen og hvor mye som må bæres/transporteres til plassen. 

Dersom en skal tilføre stein og grus må dette være naturlige masser. Ved bruk av sprengstein 

eller knuste masser må disse skylles/spyles før bruk. 

Kostnaden for tiltaket beregnes i altså ut fra antall arbeidstimer, hvilken timespris som 

legges til grunn og hvor mange kulper man ønsker å etablere. Som utgangspunkt tenker vi at 

det kan etableres fem kulper på strekningen ved å bruke trær, stein og masser som finnes på 

stedet. Et snitt på 15 timer per kulp til en timekostnad på 600-700 kr/time + mva gir en 

totalkostnad på 60-70 000 kr. 
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Bilde 2 og 3: Trær som har falt ut i øvre del av Kverndalsbekken kan brukes til 

biotopforbedring. Foto: Elin Kollerud 

 

Leira og Gjermåa. 
I Leira ble det fanget kreps ved Breen bru (11), Kringler (17), Låkedalen (18) og i og Gjermåa 

ved Hellen bru (1) i 2018. Dette er i hovedsak lokaliteter hvor kreps tidligere har blitt satt ut. 

Krepsebestanden er dermed svært tynn, gitt at Leira og Gjemåa strekker seg over relativt 

store områder. Biotopkvaliteten for kreps er varierende. Vannkjemi er likevel sannsynligvis 

det mest avgjørende for om krepsebestanden kan økes i disse elvene.  

Vi har tatt vannprøvene på tilnærmet de samme stedene begge år og derfor også inkludert 

Rotua og Tveia (tabell 2).  Vannkjemianalyser fra 2019 bekrefter til en viss grad 

øyeblikksbildet vi fikk fra vannanalysene i 2018.  

Vannprøvene som ble tatt i Leria (Kringler, Krokfoss og Eiksval bru) har i all hovedsak verdier 

som er innenfor de verdiene som krepsen tåler. Toverdig jern er noe høyt ved Kråkfoss men 

kalsium og pH er bra. 

De to vannprøvene som ble tatt i Gjermåa (Hellen bru og Svensrud bru) viser høye 

jernverdier. 

Vannprøven tatt i Rotua ved Røtterudmoen viser lavere pH og Kalsium i 2019 enn i 2018, 

Vannprøvene i 2019 ble tatt under høy vannføring. Her er kalsium godt under 

minimumsverdien og pH er lav. 

            



12 
 

Prøven fra Tveia Haga viser svært høye jernverdier, her var også jern høyt i 2018. 

Kverndalsbekken og Nordbytjern er øvre deler av Tveia og har lave verdier av jern.  

Surhet og kalsium 

Surhet er trolig den største utfordringen for kreps, historisk sett. Krepsen er svært utsatt for 

surt vann. Surheten bør være over pH 6, helst over 6,5. Krepsen er svært utsatt for surstøt, 

da den lever i strandsonen og har vanskeligheter med å flytte seg til andre vannmasser ved 

øyeblikkelige surstøt. Surstøt skjer når mer konsentrert surt vann renner inn i bekken, f eks 

ved snøsmelting på våren. Vann med konsentrert syre renner ut i bekken fra 

omkringliggende områder, og da blir surheten i strandsonen raskt lavere på kort tid.   

Tabell2: Vannkjemi for Leira og Gjermåa med sideelver  

 

 

Lav pH fører til lav overlevelse på rogn og yngel, men også voksne individer er sterkt 

påvirket. Ved pH under 6, reduseres opptaket av kalsium betraktelig, og ved pH 5 er 

opptaket stort sett stoppet helt. Krepsen er avhengig av skallskifte for å vokse, og er i den 

perioden svært utsatt for lav pH. Hvis pH er lav brukes lengre tid på skallskiftet, og den er 

dermed lengre tid utsatt for predasjon. Krepsen er spesielt utsatt for lav pH og kalsium om 

høsten under egglegging og under klekkingen i juni.  

Krepsens skall består i all hovedsak av kalsium. Krepsen lagrer kalsium i kroppen 

(krepsesteiner), og bruker dette sammen med kalk fra vannet for å lage skall (Westman et al 

1992). Krepsen har 1-7 skallskifter i løpet av året (varierende med størrelsen og alder), og er 

avhengig av en viss konsentrasjon kalsium. Det er anbefalt Kalsiumkonsentrasjonen bør være 

over 4 mg/l, med nivåer på om lag 2 mg/l som absolutt minimum for krepsen (dette må også 

sees i sammenheng med pH og Oksygen i vannet). Ved lav kalsiumkonsentrasjon tar det lang 

tid for krepsen med skallskifte og krepsen bli utsatt for predasjon lengre.  

Jern 

Høye konsentrasjon av jernioner i vannet kan være negativt for krepsen, da det trolig kan 

føre til lavere oksygenopptak og påfølgende lavere motstandskraft mot sykdommer. Jern 

(Fe2+/Fe3+) bør være under 0,5 mg/l for å sikre at slike negative effekter uteblir.   

Fargetall 

Analyse av fargetall i vannprøvene viser hvor mye innhold av humus, jern eller mangan 

vannet har. 



13 
 

I naturen kan for mye humus i vannet (høyt fargetall) trolig føre til dannelse av slimlag på 

gjeller, slik at opptak av oksygen svekkes. Det er kjent at i stillestående vann kan høyt 

innhold av humus føre til lavere oksygenkonsentrasjoner, men det er ingen utfordring i 

rennende vann. 

 
Kart4: Lokaliteter hvor det ble tatt vannprøver. 
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Resultater, oppdragets del 2  
 

Østmarka er et stort skogsområde hvor det tidligere er registrert edelkreps på flere 

lokaliteter innenfor Lørenskog, Enebakk, Oslo og Rælingen kommuner. Registreringene er 

imidlertid fra så langt tilbake som 1995 og det var behov for en oppdatert kartlegging av 

edelkrepsbestanden. I artskart er det registrert edelkreps i Eriksvannet, søndre og nordre 

Krokvann, Mønevannet, Endtjernet, Vesle vannet, Nord-Elvåga og Sør-Elvåga.   

Utmarksavdelingen har prøvekrepset på 9 lokaliteter i 2019. Losbyelva og Langvannet ble 

ikke prioritert i år, da det ble prøvefisket her i 2018. Vi inkluderer resultatene fra fjorårets 

prøvefiske i Langvannet og Losbyelva på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Viken i denne 

rapporten for å supplere årets resultater (tabell 3).  

Det ble fanget kreps på alle lokaliteter unntatt, Svarttjern, Eriksvannet, Endtjern og 

Mønevann. E-DNA ble prioritert i Mønevann og Søndre Krokvann og resultatet tilsier at det 

med stor sannsynlighet ikke finnes kreps, eller at bestanden er svært tynn, i disse vannene. 

 

Tabell 3: Fangstdata fra prøvefiske 2018-2019 
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Her kommer en kort gjennomgang av de ulike lokalitetene: 

 
Kart 5:Lokaliteter i Nord-Elvåga, 5 teiner pr lenke
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Kart 6: Lokaliteter i Sør-Elvåga, tall viser antall teiner pr stasjon. 

 
Kart 7: Lokaliteter i Eriksvann, tall angir antall teiner pr stasjon. 
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Kart 8: Lokaliteter i Mønevann, 5 teiner pr lenke. 

 

 

 
Kart 9: Lokaliteter i Nordre-Krokvann, 5 teiner pr lenke 
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Kart 10: Lokaliteter i Endtjernet, lenker med 5 teiner. 

 

 

 
Kart 11: Lokaliteter i Svarttjern, lenker med 5 teiner. 
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Kart 12: Stasjoner i Fjellhammarelva med 3-5 teiner pr stasjon. 
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Kart 13: Stasjoner i Ellingsrudelva med 3 teiner pr stasjon. 

 

Tabell 4: Vannkjemi fra del 2 av oppdraget. 
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Diskusjon, oppdragets del 1 
 

Alle vannprøvene som ble tatt i Leira (med unntak av Kråkfoss) hadde verdier innenfor det 

som er levelig for kreps. 

Både Norbytjern og Kverndalsbekken har vannprøver som viser gode verdier for kreps, Det 

ble ikke funnet kreps i Nordbytjern i 2019, verken ved bruk av teiner eller miljø-DNA.  

Det er kreps til stede i Kverndalsbekken. Her er det i rapporten beskrevet mulige 

biotopforbedrende tiltak, i hovedsak etablering av kulper for å gi bedre skjul. 

Det kan vurderes om en i Nordbytjern skal prøve å sette ut kreps for å bygge opp en ny 

bestand, det bør imidlertid tas vannprøver fra bunnen enkelte plasser i vannet, på de aller 

dypeste plassene i vannet er det svært jern og manganrikt vann, utenom disse plassene bør 

det være gode leveforhold for kreps. Utsetting av kreps kan vurderes i Norbytjern da det 

tidligere har vært påvist edelkreps her.  

De to vannprøvene som ble tatt i Gjermåa viste svært høye verdier av jern og høyt fargetall. 

Videre tiltak her bør i første omgang omfatte overvåkning av vannkjemi. 

Diskusjon, oppdragets del 2 
 

Årets kartlegging viser at det ble fanget kreps på alle lokaliteter unntatt Svarttjern, 

Eriksvannet, Endtjern, og Mønevann. Det ble heller ikke påvist miljø-DNA fra edelkreps i 

prøvene fra Søndre Krokvann og Mønevann. De øvrige lokalitetene har en ganske god eller 

god edelkrepsbestand sammenlignet med andre lokaliteter på Østlandet.  

 

Elvågavassdraget 
Vassdraget Eriksvann-Sør-Elvåga-Nord-Elvåga-Ellingsrudelva-Langvannet-Fjellhamarelva har 

stedvis en god krepsebestand. Biotopen er generelt god med berg og steingrunn, lite eller 

ingen mudder og godt med skjulmuligheter. Dette gjelder særlig på strekningen Sør-Elvåga til 

øvre deler av Ellingsrudelva. Nedre deler av vassdraget har mer vegetasjon.  

Eriksvann skiller seg ut ved å være mer preget av myr. Vannprøven viser at pH er noe lav 

med 6,1. Sammen med lavt kalsiuminnhold på 1,64 (tabell 4) gir det tøffe kår for krepsen, 

som får utfordringer med skallskifte. Kalsiuminnhold på 2 mg/l regnes som absolutte laveste 

verdi for at krepsen skal kunne ta opp tilstrekkelig kalsium til å skifte skall. Eriksvann er 

derfor ikke godt egnet for kreps.  

Nord-Elvåga viser en høyere pH på 6,85 fra Oslo kommunes målinger i 2018 (Oslo kommune, 

2018). I Nord – og Sør-Elvåga er krepsen i praksis fredet ved at fiske ikke tillates her, siden 

Nord-Elvåga er drikkevannskilde. Størrelsen på krepsen tyder også på at den ikke beskattes 

vesentlig, selv om den nok er utsatt for predasjon av fisk og mink.  
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Ellingsrudelva har gode skjulmuligheter i øvre deler og det var også her det ble fanget mest 

kreps. Elva har også naturlige kulper bestående av stein og trær som har falt ut. Ved midtre 

del av elva flater terrenget ut, vegetasjonen er tett og enkelte steder er preget av sump. Her 

var vannspeilet grunt og ikke like egnet for kreps. Det samme gjelder for nedre del av elva 

før den når bebyggelsen. 

 
Bilde 4: Ellingsrudelva går igjennom tett vegetasjon i midtre og nedre del. Foto: Elin Kollerud. 

I 2018 prøvekrepset Utmarksavdelingen i Langvannet og fikk 148 kreps. Langvannet har 

dermed en god krepsebestand sammenlignet med mange andre vann på Østlandet. Dette 

kan ha sammenheng med begrenset uttak og at det i samtale med lokale innbyggere virket 

til å være er en ukjent ressurs i vannet. Størrelsen på krepsen tyder ikke på at det har vært et 

stort uttak her, til tross for at området rundt Langvannet er sterkt utbygd og mange bruker 

vannet aktivt. Biotopen for kreps i prøveområdet var god. Her var det godt med skjul i 

strandsonen men i dypere del av vannet var det mye mudder. 

Også Fjellhamarelva har godt med kreps. Biotopen i Fjellhamarelva preges av vegetasjon. 

Naturtypen er i Naturbase karakterisert som viktig bekkedrag med næringsrikt vann og med 

naturlige kantsoner med løvskog, starrsumper og takrørsumper (Naturbase, 2019). Krepsen 

bruker trolig vegetasjonen som skjul og finner mindre kulper i den ellers strekt strømmende 

elva. Substratet var preget av partikler. Krepsen her var imidlertid liten, i hovedsak under det 

nasjonale minstemålet på 95 mm. Den er trolig utsatt for predasjon av fisk (lake), mink og 

fugl (hegre), da det ikke finnes særlige skjulmuligheter utover tett vegetasjon. 

Vassdraget har samlet sett en av de rikere edelkrepsbestandene på Østlandet. De nedre 

delene er spesielt gode til tross for tettbebygde områder, trafikk og høy menneskelig 

aktivitet.  

Fiske har ikke vært en stor utfordring hittil, men begrensing rundt krepsefangst bør 

opprettholdes. Bestanden kan trolig brukes til eventuell reetablering av kreps i nærliggende 

områder, hvis det er ønskelig. Flytting og utsetting av kreps krever tillatelse fra 
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Fylkesmannen og Mattilsynet. Bestanden bør overvåkes gjennom prøvefiske med jevne 

mellomrom. Overvåking av vannkjemi kan også vurderes. 

 

Losbyvassdraget 
 

Søndre Krokvann ligger i Østmarka naturreservat i øvre del av Losbyvassdraget. Vannet er 

kjent for å være et godt fiskevann med blant annet ørret, abbor og ørekyte. Søndre 

Krokvann er vanskelig tilgjengelig med utstyr til prøvefiske og vi prioriterte derfor en prøve 

av miljø-DNA i dette vannet. E-DNA analysen viser imidlertid at det er lite sannsynlig at det 

finnes kreps her.  

Nordre Krokvann har imidlertid en relativt god bestand. Her er det også mange 

skjulmuligheter da bunnen i hovedsak består av berg, stein og grus. 

 
Bilde 5: Nordre Krokvann har flere gode krepsebiotoper. Foto: Elin Kollerud 

 

I Mønevann var det noe overraskende at vi ikke fanget kreps, siden det finnes en god 

bestand i utløpselva, altså Losbyelva, samt oppstrøms Mønevann, i Nordre Krokvann. 

Vannkjemien både oppstrøms og nedstrøms er derfor med all sannsynlighet god. Mønevann 

har noe vannvegetasjon og enkelte deler er noe myrvannaktig, men substratet virker ellers 

greit. Vannkjemi i Mønevann er ikke analysert, da vi ikke hadde kapasitet til å ta vannprøver 

her i 2019. Vi prioritere imidlertid en E-DNA analyse for å få et klarere svar på om det finnes 

edelkreps i vannet. E-DNA analysen påviste likevel ikke kreps i Mønevann.  
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Utmarksavdelingens kartlegging i Losbyelva 2018 viste at elva har en god krepsebestand, 

spesielt oppstrøms Losby. Det ble fanget til sammen 54 kreps i elva. Størrelsen på krepsen 

var imidlertid liten og den er trolig utsatt for predasjon av fisk (lake), mink og fugl (hegre).  

Det ble ikke fanget kreps i Endtjern og vannkjemianalysen viser at vannet har noe lav pH på 

6,2, samt et kalsiuminnhold på 1,64 (tabell 3) noe som er godt under minstekravet. Endtjern 

er derfor ikke godt egnet for kreps. 

Losbyvassdraget har en bestand av en viss størrelse, takket være forekomstene i Nordre 

Krokvann og Losbyelva, men bestanden er likevel sårbar i vassdraget som helhet. Også i 

Losbyvassdraget bør man overvåke bestanden og vannkjemien jevnlig.  

 

Svarttjern 
Svarttjern er et typisk myrpreget skogstjern og vannets noe lave pH på 6,1 og kalsiuminnhold 

på 2,11 (tabell 4) gjør at tjernet er på grensen til å være uegnet for kreps. Yngelen får særlige 

utfordringer ved lav pH og kalsiuminnhold ned mot 2 mg/l gir den problemer med 

skallskiftet. Substratet var preget av svart myraktige partikler både i tjernet og i 

utløpsbekken og det kan tyde på at det også er fare for surstøt, særlig om våren når snøen 

smelter.  Prøvefisket i Svarttjern ga ingen fangst, men det utelukker ikke at det ikke kan 

finnes en tynn bestand her, men tjern og bekk er neppe lokaliteter som bør prioriteres for 

tiltak for å øke bestanden. I tillegg ligger Svarttjern, og særlig nedre del av utløpsbekken, i 

umiddelbar nærhet til utbyggingsområder og videre planer i området kan ha innvirkning på 

livet i Svarttjern og Svarttjernsbekken. 

 

Konklusjon 
 

Del 1 Leira og Gjermåa:  
Leira og øvre deler av Tveia (inkludert Nordbytjern) er de områdene som bør prioriteres 

videre.  

Det bør i Leira og Gjermåa tas vannprøver også i andre perioder av året, særlig i 

snøsmeltingsperioden. Dette tar utmarksavdelingen med seg inn i arbeidet med Svensk-

Norsk handlingsplan for ferskvannskreps. 

Vannprøvene fra Rotua viser nok en gang lav pH og kalsium. Rotua bør ikke prioriteres ved 

videre arbeid med kreps. 

Det er kreps til stede i Kverndalsbekken og denne rapporten beskriver mulige 

biotopforbedrende tiltak, i hovedsak etablering av kulper for å gi bedre skjul. 

Det kan vurderes om en i Nordbytjern skal prøve å sette ut kreps for å bygge opp en ny 

bestand. 
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Del 2 Østmarka: 
Av vannene vi gjorde undersøkelser i er det Mønevann og Søndre Krokvann hvor det var noe 

overaskende at det ikke ble påvist edelkreps. Både i Losbyelva, som renner ut av Mønevann, 

og Nordre Krokvann, som ligger nedstrøms for Søndre Krokvann, er det fanget kreps under 

prøvefiske i 2018 og 2019.  

- Det kan anbefales å gjennomføre prøvefiske etter kreps i de deler av vassdraget som 

ligger mellom Nordre Krokvann og Mønevann. Det er blant annet et vandingshinder 

mellom Mønevann og Fløyta. 

I Elvågavassdraget anbefaler vi videre overvåkning med noen års mellomrom. Nord- og Sør-

Elvåga er beskyttet siden de er drikkevannskilde for Oslo. Dersom det senere skal flyttes 

kreps for reetablering andre plasser i Østmarka, kan krepsebestanden i Nord-Elvåga være en 

aktuell plass å hente kreps fra. 
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Vedlegg 1: Fangstskjema Prøvekrepsing med teiner. 
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Vedlegg 2 Resultater miljø-DNA analyser 
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Vedlegg 3: Metodebeskrivelse for vannprøver

 
 



30 
 

 


