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Sammendrag 
Utmarksforvaltningen As har gjort undersøkelser av edelkreps (Astacus astacus) i Vannområdet Leira-

Nitelva i 2020 på oppdrag fra Vannområde Leira-Nitelva. Oppdraget var en oppfølging av 

krepseundersøkelser fra 2018 og 2019 og hadde som formål å vurdere bestanden på de ulike 

lokalitetene og hvilke tiltak som kan gjøres for å bedre bestanden av edelkreps. 

Det har blitt prøvekrepset med teiner av spiraltypen med maskevidde 12-14 mm. Samlet innsats med 

teiner er 585 teinedøgn. Det ble fanget kreps på fire lokaliteter - to i Østmarka og to i øvre deler av 

Gjermåa. Det er gjennomført åtte burforsøk i Leira og Gjermåa. Det er tatt vannprøver på 16 

lokaliteter. 

Kartleggingene i årene 2018-2020 viser at edelkreps er fraværende i vann der det tidligere var 

registrert edelkreps. De lokalitetene som edelkrepsen fortsatt finnes i, har alle en svak bestand. 

Årsakene til dette er trolig sammensatte. Kalsiumnivåene for lokalitetene i Østmarka er 

gjennomgående lave og gir liten buffer for krepsen, dersom pH periodevis bli lav og 

jernkonsentrasjonene skulle øke. Vannkjemien i Gjermåa og Leira er noe bedre for kreps. Burforsøket 

viste høy overlevelse blant krepsen. 
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Innledning 
 

Utmarksforvaltningen As har gjort undersøkelser av edelkreps (Astacus astacus) i Vannområdet Leira-

Nitelva i 2020 på oppdrag fra Vannområde Leira-Nitelva. Oppdraget var en oppfølging av 

krepseundersøkelser fra 2018 og 2019. 

Vannområdet Leira-Nitelva ønsket en ytterligere oppfølging av tidligere edelkrepsundersøkelser i 

Leira, Gjermåa og flere lokaliteter i Østmarka. Kartlegging av kreps i felt og sammenstilling med 

tidligere funn legger grunnlaget for å vurdere bestanden på de ulike lokalitetene og hvilke tiltak som 

kan gjøres for å bedre bestanden av edelkreps. 

I Leira og Gjermåa har det flere ganger tidligere blitt satt ut edelkreps, uten at man kan se å ha fått 

de ønskende effektene av dette (Svae 2013, Svae 2018) og oppdragsgiver ønsket å finne årsaker til 

dette.  

Årets undersøkelser i Leira og Gjermåa har bestått av burforsøk og det har blitt tatt vannprøver. I 

Østmarka og øvre deler av Gjermåa og Gjerdrumsgjermenningen er det gjennomført prøvefiske med 

teiner. Vandringshinder i tilknytning til Mønevann i Losbyvassdraget, samt Åmotdammen er vurdert. 

Vil vi takke Losby gods for kjøretillatelse på skogsbilvegnettet, Rælingen jeger og fiskerforening for 

hjelp med båt i Åmotdammen, Gjerdrum fjellstyre for lån av båt i Gjerdrumsgjermenningen. Vi vil 

også takke lokale grunneiere og burverter for deres samarbeidsvilje. 

 

 

Metode 
Det har blitt brukt en kombinasjon av ulike metoder som omfatter prøvefiske, burforsøk, vannprøver 

samt vurdering av substrater og biotoper. 

Til prøvefisket har vi brukt teiner av spiraltypen med maskevidde fra 12-15 mm. 

Utmarksforvaltningen AS er opptatt av å ikke bidra til spredning av krepsepest. Alt utstyr brukt i 

oppdraget ble desinfisert ved flytting mellom områder. Til desinfeksjon ble det brukt 10 % 

hypoklorittløsing, alt utstyr ble nedsenket i hypoklorittløsningen i minst 10 minutter i henhold til 

anbefalinger fra Veterinærinstituttet. Utstyret var heller ikke blitt brukt i områder med påvist 

krepsepest i 2020. Det ble brukt lokale båter eller kanoer alle steder det var behov for å sette teiner 

fra båt eller kano. 

Det ble prøvefisket med teiner i 12 vann i Østmarka, samt i Gjerdrumsgjermenningen og øvre deler 

av Gjermåa – til sammen 586 teinedøgn. 

Teinene stod en teinenatt pr lokalitet og kyllingvinger ble brukt som åte. Kreps ble registrert med 

lengdemål til nærmeste millimeter og kjønnsbestemt. Vi har og vurdert skallskifte og sett om krepsen 

har skader eller annet som virker unormalt. Funn av kreps og annen bifangst er lagt inn i Vannmiljø 

og Artsdatabanken. 

Lokaliteter som ble prøvefisket med teiner i Østmarka: 

- Søndre Kroktjern 

- Midtre Kroktjern 

- Tappenbergvannet 
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- Røyrivannet 

- Geitsjøen 

- Fløyta 

- Mønevann 

- Halsjøen 

- Drettvatnet 

- Fiskelausa 

- Åmotdammen 

- Østbyputten 

Prøvefisket er utført av Johan Bergerud, Elin Kollerud og Nikolai Aarseth Krøgenes. Mathias Kværnmo 

Jerpseth fra Vannområde Leira-Nitelva var med på å trekke opp teinene den 20 august. 

Det ble tatt vannprøver på alle lokalitetene samt Nordre Krokvannet, Buvatnet og ved Hellen bru i 

Gjermåa. Vannprøvene ble analysert for pH, jern, kalsium, fargetall, ANC, totalt nitrogen og total 

fosfor. Det ble tatt vannprøver på til sammen 16 lokaliteter. Vannføringen var lav til normal da 

vannprøvene ble tatt. Vannprøvene ble analysert av ALS Laboratory Group Norway AS. 

Både ved innløpet og utløpet av Mønevann har vi vurdert om dette kan være vandringshinder for 

kreps. 

I 2019 ble det tatt e-DNA prøver i Nordbytjern i Jessheim, Mønevann i Lørenskog og Søndre Krokvann 

på grensen mellom Rælingen og Enebakk uten å påvise kreps. E-DNA prøver tas gjennom å filtrere 

vannprøver, der man fanger opp DNA-spor fra organismer som lever i vannet. Metoden har tidligere 

vært mye brukt på fisk, men viser seg også å være god for å påvise edelkreps, signalkreps og 

krepsepest. Denne metodikken blir nå brukt i det nasjonale overvåkingsprogrammet for krepsepest. 

Det ble ikke tatt e-DNA prøver i 2020, men resultatene fra 2019 bli brukt i denne rapporten. 

Burforsøk. 
I Leira og Gjermåa er det gjennomført burforsøk i tidsrommet 8. august til 15. oktober, der det ble 

plassert tre bur i Gjermåa og fem bur i Leira. Det var ti krepser i hvert bur i Leira og i Gjermåa var det 

henholdsvis ti, tolv og tretten krepser i hvert bur – til sammen 87 kreps. Kreps til forsøket ble kjøpt 

fra Kasa Krepseoppdrett på Hvaler. Samtlige kreps var hanner på 8-9 cm og kunne beskrives som 

livlige og vitale.   

Formålet med burforsøkene var å avdekke om lokalitetene er egnet for kreps og å finne årsaker til at 

edelkrepsen har forsvunnet i området. Mattilsynet og Fylkesmannen i Oslo og Viken ga sine tillatelser 

til å gjennomføre forsøket i brev datert henholdsvis 30. juni og 19. juni 2020. Tillatelsene satte som 

vilkår at edelkrepsen benyttet til forsøket skulle destrueres etter endt forsøk, slik at ikke andre 

stammer av edelkreps som ikke er stedegne blandes inn i populasjonen i Leira - Gjermåa. Det var 

derfor også ønskelig at burene skulle være tilstrekkelig sikret, slik at ikke edelkrepsen kunne rømme.  

Plasseringen av buene ble valgt på grunnlag av edelkrepsundersøkelsene i 2018, og foreslåtte tiltak 

fra disse undersøkelsene. Vi var også på befaring i området 9. juli for å vurdere lokalitetene når det 

gjelder biotop, trafikk fra veier og folk, bebyggelse og strømføring. Mattilsynet satte krav i sin 

tillatelse at alle burforsøk i Leira skulle gjennomføres oppstrøms Krokfoss som anses som et betydelig 

vandringshinder når det gjelder krepsepestproblematikken. Den nøyaktige plasseringen ble avgjort 

av hvilke grunneiere som var villige til å ta på seg oppdraget som burverter.    

Burvertene ble rekruttert ved at vi tok direkte kontakt med grunneiere i områdene vi ønsket å 

plassere burene. Grunneierne som takket ja til oppdraget, møtte oss da burene ble satt ut for en 
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gjennomgang av hvordan de skulle fore og se til krepsen. Det ble også levert ut en skriftlig oversikt 

over oppgavene til burvertene. Terskelen for å ta kontakt dersom de oppdaget noe unormalt med 

krepsen skulle være lav. Vi har kommunisert med den enkelte burvert underveis ved behov. Flere har 

sendt statusrapport, også når alt var i orden med krepsen. Burvertene har mottatt økonomisk 

kompensasjon for jobben med å se til krepsen i burene og rapportere videre om.  

 

 

 
Kart 1: Lokaliteter med burforsøk i Leira 
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Kart 2: Lokaliteter med burforsøk i Gjermåa. 

Resultater Østmarka 
Østmarka er et stort skogsområde hvor det tidligere er registret edelkreps på flere lokaliteter i 

kommunene Lørenskog og Rælingen. Flere av disse registeringen er imidlertid fra så langt tilbake som 

1995, og det var behov for en oppdatert kartlegging. 

Utmarksforvaltningen AS har prøvekrepset på 12 lokaliteter i Østmarka. Det ble kun fanget kreps i 

Tappenbergvannet og Røyrivannet. I 2019 ble det fanget kreps i Nordre Krokvann som ligger mellom 

disse to innsjøene i vassdraget. 

Tabell 1: Fangstdata fra prøvekrepsing i 2020

 

 

Lokalitet Dato utsett

Antall 

teiner Antall kreps Kreps/teine

Snittlengde 

mm

Andel 

hunner

Halsjøen 13.08.2020 49 0

Drettvannet 13.08.2020 49 0

Fiskelausa 13.08.2020 25 0

Søndre Krokvannet 10.08.2020 40 0

Midtre krokvannet 10.08.2020 23 0

Tappenbergvannet 10.08.2020 40 1 0,025 98 1

Røyrivvannet 13.08.2020 50 19 0,38 93,5 0,63

Fløyta og Geitsjøen 13.08.2020 98 0

Mønnevann 13.08.2020 49 0

Åmotdammen 19.08.2020 48 0

Østbyputten 19.08.2020 24 0

Gjerdrumsgjermenningen 19.08.2020 60 13 0,22 105,4 0,46

Øvre deler av Gjermåa 19.08.2020 36 4 0,11 94,7 1

Fangstdata prøvefiske 2020
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Tabell 2: Fangstdata fra prøvekrepsing i Østmarka 2018-2019 

Fangstdata prøvefiske 2018-2019 

Lokalitet 
Dato 
utsett 

Antall 
teiner 

Antall 
kreps Kreps/teine 

Snittlengde 
mm 

Andel 
hunner 

Eriksvannet 19.08.2019 25 0       

Sør-Elvåga 19.08.2019 25 2 0,08 108,5 0,00 

Nord-Elvåga 19.08.2019 50 18 0,36 90,3 0,28 

Ellingsrudelva 02.09.2019 15 13 0,87 93,0 0,54 

Fjellhammarelva 08.09.2019 18 14 0,77 83,0 0,78 

Nordre Krokvannet 21.08.2019 25 10 0,40 101,6 0,80 

Mønevann 21.08.2019 35 0       

Endtjern 08.09.2019 10 0       

Svartdalstjern 08.09.2019 10 0       

Losbyelva 10.09.2018 25 54 2,16 93,4 0,50 

Langvanet 10.09.2018 58 148 2,96 95,2 0,45 

Sum   296 259 1,08 95 0,47 

 

Vannkjemi. 
Det ble tatt i alt 16 vannprøver på alle lokalitetene som ble prøvefisket i år, samt i Nordre 

Krokvannet, Buvatnet og ved Hellen bru i Gjermåa. Vannprøvene ble analysert for pH, jern, kalsium, 

fargetall, ANC, totalt nitrogen og total fosfor. Det ble tatt vannprøver på til sammen 16 lokaliteter. 

Vannføringen var lav til normal da vannprøvene ble tatt. Vannprøvene ble analysert av ALS 

Laboratory Group Norway AS. 

Tabell 3: Vannkjemi for de ulike lokalitetene, rød markering viser verdier over eller undre maks eller 

minimumsverdier, gul markering viser verdier som er nær grensene. 

 

Element Fe3+ Fe2+ Fe (jern) 

ANC 

beregnet

Ca 

(kalsium) Fargetall Ph N-tot P-tot

Fangst 

av 

kreps

Enhet mg/l mg/l mg/l mg/l mg Pt/l mg/l mg/l

Kommune minstekrav <0,5 mg/l <0,5 mg/l <0,5 mg/l >0,15 ql >4 mg/l >6,5

Gjerdrum Gjerdrumsgjermingen <0,010 0,206 0,147 201 3,52 53 7,1 0,24 0,0039 ja

Gjerdrum Buvatnet 0,031 0,13 0,16 179 3,06 70 6,9 0,26 0,006 nei

Gjerdrum Hellen bru <0,010 0,652 0,549 419 5,34 76 7 0,5 0,019 ja

Lørenskog Mønevann <0,010 0,22 0,16 172 2,03 31 6,6 0,27 0,014 nei

Lørenskog Fløyta <0,010 0,077 0,0737 142 2,07 31 6,6 1,1 0,17 nei

Lørenskog Geitsjøen <0,010 0,192 0,106 173 2,08 29 6,9 0,23 0,011 nei

Lørenskog Røyrivannet <0,010 0,179 0,103 161 1,94 31 6,9 0,21 0,0041 ja

Lørenskog/Rælingen Nordre Krokvann <0,010 0,105 0,0478 174 2,12 31 6,8 0,19 0,0043 ja

Rælingen Tappenbergvannet <0,010 0,093 0,0399 164 1,94 26 6,8 0,21 0,0057 ja

Rælingen Midtre Krokvann <0,010 0,114 0,0291 194 2,56 23 6,9 0,21 0,0039 nei

Rælingen/Enebakk Søndre Krokvann <0,010 0,156 0,0437 199 2,67 18 6,9 0,2 0,0051 nei

Lørenskog Halsjøen <0,010 0,153 0,0756 161 1,9 21 6,9 0,19 0,0044 nei

Lørenskog Drettvatnet <0,010 0,159 0,0826 148 1,8 14 6,9 0,15 0,0027 nei

Lørenskog Fiskelausa <0,010 0,075 0,0139 202 2,61 23 7 0,34 0,0085 nei

Rælingen Åmotsdammen <0,010 0,336 0,286 141 1,56 28 6,6 0,42 0,0068 nei

Rælingen Østbyputten <0,010 0,289 0,21 125 1,12 24 6,7 0,19 0,0063 nei
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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. 

Mengden kalsium i vannet er avgjørende for hvor sårbar krepsen er for surstøt, fordi 

kalsiumet fungerer som en buffer ved surstøt. Lav pH og lave kalsiumverdier er en dårlig 

kombinasjon. Dette gjør også krepsen ekstra sårbar for høye jernkonsentrasjoner (Fe2+), 

som også kan forekomme når pH er under 6,3 og temperaturen er lav (Teien m.fl 2008) 

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 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 over lengre tid.  

Som tabell 3 viser, er pH på et akseptabelt nivå for kreps i samtlige lokaliteter. Minstekravet 

regnes altså for å være pH 6,5. Vannprøvene er imidlertid tatt når temperaturen er høy og 

sier ingen ting om mulige dropp i pH på vinterhalvåret. Kalsiumnivåene for lokalitetene i 

Østmarka er gjennomgående lave og gir liten buffer for krepsen, dersom pH periodevis bli 

lav og jernkonsentrasjonene skulle øke.  

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. Når pH er 

under 6,3 og temperaturen er lav, vil man kunne få høye konsentrasjoner av to-verdig jern 

(fe2+) (Teien m.fl 2008). Prøvene viste lave jernverdier i vannene vi testet, bortsett fra 

Hellen bru som i 2020 hadde jernverdier over 0,5 mg/l for to-verdig jern og jern totalt. 
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Fargetall 

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

vannet har. 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. Fargetallet var høyest var Buvatnet og Hellen bru, med verdier på 70 og 76 

mg pt/l, noe som i seg selv ikke skulle gi utfordringer for kreps. 
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Lokalitetene for prøvefiske 

 
Kart 3: Lokaliteter som er prøvekrepset i perioden 2018-2020. Røde markeringer viser lokaliteter 

uten fangst mens blå viser lokaliteter med fangst av Edelkreps. 

Videre følger en gjennomgang av vannene som ble undersøkt i 2020. 
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Kart 4: Lokaliteter i Søndre og Midtre Krokvann  

Søndre Krokvann: Vann på 0,23 km2 

som ligger på grensen mellom 

kommunene Rælingen og Enebakk. 

Et typisk skogstjern med noe myr 

lang kantene. Bunnforholdene 

bestod i stor grad av organisk 

materiale. 

Vi prøvekrepset Søndre Krokvann 

med 40 teiner og fikk ingen kreps. E-

DNA analyser som ble gjennomført 

2019 viste heller ingen treff på 

edelkreps.   

Midtre Krokvannet: Vann på 0,03 

km2. Vannet hadde mer myrpreg 

enn Søndre Krokvannet. Vi 

prøvefisket med 20 teiner og fikk 

ingen kreps. Vi satt også 3 teiner i 

bekken mellom Midtre Korkvannet 

og Tappenbergvannet, her fikk vi 

heller ikke kreps. 

pH 6,9 ligger over grenseverdien på 

6,5, men kalsium på henholdsvis 

2,67 og 2,56 mg/l er under 

grenseverdien på 4 mg/l og dermed 

ikke optimale. 
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Kart 5: Lokaliteter i Tappenbergvannet  

 
Kart 6: Lokaliteter i Røyrivannet 

Tappenbergvannet: Vann på 0,15 

km2, som ligger oppstrøms Nordre 

Krokvannet. Varierende bunnforhold 

med en del fjell, stein og grus og noe 

organisk materiale. 

Vi prøvekrepset med 40 teiner og 

fikk en kreps, en hunn på 98 mm. 

Vannprøven viste pH på 6,8 og 

kalsium på 1,96 mg/l. 

Røyrivannet: Vann på 0,17 km2 som 

ligger nedstrøms Nordre Krokvann. 

Bunnforholdene er i hovedsak fjell 

og stein, samt noe organisk 

materiale. Skjulmulighetene er 

bedre her enn i Geitsjøen og Fløyta. 

Vi prøvekrepset med 50 teiner og 

fikk 19 kreps. 7 av disse hadde mykt 

eller noe mykt skal. 

Vannprøven viste pH på 6,9 og 

kalsium på 1,96 mg/l. 
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Kart 7: Lokaliteter i Geitsjøen og Fløyta. 

 
Kart 8: Lokaliteter i Mønevann 

Geitsjøen og Fløyta: 2 

Sammenhengene vann på 0,36 km2 

oppstrøm Mønevann. Vannene er 

demt opp i nord og henger sammen 

med Røyrivannet. Vannene har en 

del vannvegetasjon og 

bunnforholdene er i hovedsak 

organisk materiale, som trolig gir 

kreps dårlig skjul og som kan tenkes 

å påvirke krepsens oksygenopptak 

Vi prøvekrepset med 98 teiner og 

fikk ingen kreps. 

Vannkjemien her er nokså lik de 

andre lokalitetene med pH på 6,9 og 

6,6 og kalsium på 2,08 og 2,07 mg/l 

Mønevann: Vann på 0,27 km2 som 

ligger sør for Losby og nedstrøms 

Geitsjøen og Fløyta. Vannet er 

demmet opp og Losbyelva renner ut 

fra vannet. Vannet har noe 

vannvegetasjon og enkelte deler er 

noe myraktig.  

Vi prøvekrepset med 49 teiner og 

fikk ingen kreps, det ble heller ikke 

fanget kreps i vannet i 2019. E-DNA 

analyse tatt i 2019 viste heller ikke 

treff på edelkreps. 

Det er kreps i elva som renner ut fra 

vannet. 

Vannprøve tatt i 2020 viste pH på 

6,6 og kalsium på 2,07 mg/l. 



14 
 

 

 
Kart 9: Lokaliteter i Halsjøen  

Halsjøen: Oppdemt Vann på 0,3 

km2, som ligger sør-vest for Losby, 

oppstrøms Drettvannet og 

Fiskelausa. Bunnforholdene er i 

hovedsak fjell og stein, samt noe 

organisk materiale. 

Vi prøvekrepset med 49 teiner og 

fikk ingen kreps. 

Vannprøven viste pH på 6,9 og 

kalsium på 1,9 mg/l. 
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Kart 10: Lokaliteter i Drettvannet 

 
 

Kart 11: Lokaliteter i Fiskelausa  

Drettvannet: Vann på 0,3 km2 som 

ligger sør-vest for Losby. Vannet har 

enkelte steder myrpreg mens andre 

plasser har fjell og skog langs 

kantene. Vannet er demt opp. 

Vi prøvekrepset med 49 teiner og 

fikk ingen kreps. 

Vannprøven viste pH på 6,9 og 

kalsium på 1,8 mg/l. 

 

Fiskelausa: Vann på 0,03 km2, som 

ligger nedstrøms Drettvannet. Vannet 

har i hovedsak myrpreg. 

Vi prøvekrepset med 25 teiner og fikk 

ingen kreps.  

Til tross for myrpreg, var pH 7 og 

dermed høy. Kalsium var også noe 

høyere enn de andre lokalitetene med 

2,61 mg/l. 
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Kart 12: Lokaliteter i Åmotsdammen og Østbyputten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åmotsdammen: Oppdemmet vann 

på 0,16 km2. Vannet har enkelte 

steder myrpreg mens andre plasser 

har fjell og skog langs kantene. 

Vi prøvekrepset med 48 teiner og 

fikk ingen kreps. 

 

Østbyputten: Oppdemmet myrvann 

på 0,06 km2.  

Vi prøvekrepset med 24 teiner og 

fikk ingen kreps. 

Vannprøven viste pH på henholdsvis 

6,6 og 6,7 og kalsium på 1,56 og 1,12 

mg/l. Dette er lavere verdier enn 

flere av de andre vannene i 

Østmarka.  



17 
 

Resultater Leira og Gjermåa 
I år ble det også prøvefisket i Gjerdrumsgjermenningen og Gjermåa, men ikke i Leira. Det ble fanget 

kreps i Gjerdrumsgjermenningen og langs de første hundre meterne av Gjermåa. 

 

  

Kart 12: Lokaliteter i Gjerdrumsgjermenningen 

  

Kart 13: Lokaliteter i øvre deler av Gjermåa 

Gjerdrumsgjermenningen: Vann på 

0,13 km2 nord-vest i Gjerdrum 

kommune. Vannet har skogspreg og 

bunnforholdene er i hovedsak fjell 

og grus. 

Vi prøvekrepset med 60 teiner og 

fikk 13 kreps. 

Vannprøven viste pH på 7,1 og 

kalsium på 3,52 mg/l, som er relativt 

gode verdier for kreps. Heller ikke 

jern overskred grenseverdiene.  

Gjerdrumsgjermenningen har 

tidligere blitt kalket, noe som trolig 

forklarer de høye verdiene i et ellers 

myrrikt område hvor man kan 

forvente høy grad av surhet.  

Øvre deler av Gjermåa: Fra utløpet 

av Gjerdrumsgjermenningen og ned 

mot Buvatnet. 

Vi prøvekrepset med 36 teiner på 6 

lokaliteter, vi fikk 4 kreps på den 

øverste lokaliteten. 

Vannkjemien i øvre deler av 

Gjermåa antas å være akseptabel for 

kreps. Vannprøver tatt ved Buvatnet 

viser pH på 6,9 og kalsium på 3,06 

mg/l og skiller seg med dette ikke 

vesentlig ut fra 

Gjerdrumsgjermenningen. 
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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, men det er tilstrekkelig med egnede plasser og 

gode skjulmuligheter for krepsen.  

Den vannkjemiske kvaliteten er bedre for kreps i Leira og Gjermåa enn i Østmarka. Tabellen under 

sammenligner resultater fra vannanalysene i Leira og Gjermåa i 2020 med tilsvarende analyser fra 

2018 og 2019. pH ligger jevnt over grenseverdien på 6,5 gjennom hele perioden i Leira. Elva er surest 

i øvre deler, men lenger ned er pH godt over 7. Også kalsiumverdiene er moderate (øverst) til høye 

(Krokfoss). Jern er også innenfor grenseverdiene. Gjermåa har høy pH, men har noe lave i 

kalsiumverdier i særlig øvre deler. Jernverdiene har imidlertid vært noe høye i nedre del (Hellen bru), 

særlig i 2019 (Fe3+; 0,93 mg/l, Fe2+; 2,31mg/l og Fe; 3,21 mg/l), i 2020 var jernverdiene lavere (Fe3+; 

<0,01 mg/l, Fe2+; 0,652 mg/l og Fe; 0,549 mg/l), men fortsatt noe over grenseverdien på 0,5 mg/l.  

Vannprøvene er i alle tre årene tatt tidlig høst, med høye temperaturer i vannet. Prøvene gir derfor 

ikke svar på de vannkjemiske forholdene i vinterhalvåret.  

Tabell 4: Vannkjemi fra Leira og Gjermåa 2018-2020. I 2018 ble det i tillegg til vannprøver, målt pH 

ved prøvefisketidspunkt.

 

Burforsøk 
Det har blitt gjennomført tre burforsøk i Gjermåa og fem i Leira i perioden 8. august -15 oktober.  

Det er meldt om en død kreps på det ene burforsøket i Gjermåa. Dødsårsak er ukjent, men det var 

høy strømføring og vannstand, slik at krepsene i buret kan ha fått noe hard medfart. De andre 

krepsene i buret var i fin form. Videre manglet det fem krepser fra et annet bur i Gjermåa. Burverten 

hadde ikke lagt merke til dette, men antok at de må ha greid å komme seg ut av buret. I det siste 

buret i Gjermåa, plassert oppstrøms Lysedammen, har strømmen vært sterk og buret ble funnet kun 

Når Element Breen Bru Kringler Eiksvad Kråkfoss Eisval

Gjerdrumsgjer

menningen Buvatnet Hellen bru

Gjermåa 

Utløp

2018 pH 6,9 7,1 7,2 7,3 7,4 6 7

2018 pH 6,82 7,13 7,24 6,7 7,25

2019 pH 6,6 7,2 7,1 7,5

2020 pH 7,1 6,9 7

2018 Fe3+ 0,027 0,313 1,51 0,289 0,15

2018 Fe2+ 0,1 0,077 0,102 0,097 0,136

2018 Fe tot 0,127 0,39 1,61 0,386 0,286

2019 Fe3+ >0,010 >0,010 >0,010 0,903

2019 Fe2+ 0,193 0,418 0,67 2,31

2019 Fe tot 0,169 0,328 0,363 3,21

2020 Fe3+ >0,010 0,031 >0,010

2020 Fe2+ 0,206 0,13 0,652

2020 Fe tot 0,147 0,16 0,549

2018 ANC beregnet 95,3 606 817 359 1410

2019 ANC beregnet 134 204 384 529

2020 ANC beregnet 201 179 419

2018 Fargetall 22,8 21,9 25,3 48,2 38,8

2019 Fargetall 41 46 46 119

2020 Fargetall 53 70 76

2018 Ca (Kalsium) 2,32 12,6 17 6,2 26,6

2019 Ca (Kalsium) 1,17 4,98 8,96 8,39

2020 Ca (Kalsium) 3,52 3,06 5,34

GjermåaLeira
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med et av hjørnene under vann den 15. oktober. All kreps levde, men hadde tydelig levd under 

krevende forhold. 

Også burene i Leira ble utsatt for sterk strøm og rask vannstigning. Burene ved Eiksvad og Krokfoss 

bar også preg av nedslamming etter å ha stått i sterk strøm de siste to ukene av forsøket. 

Dette førte til at sju krepser kom seg ut fra buret som var plassert ved Kringler. Burverten meldte 

straks ifra om dette. Da burene ble tatt opp den 15. oktober, viste det seg at ytterligere åtte krepser 

hadde rømt fra buret ved Krokfoss. Ved Vålhaugmoen var det fem levende kreps, en død kreps og 

ytterligere fire krepser var borte. Burverten hadde ikke registrert at det manglet kreps og siden det 

ikke var spor etter flere døde kreps inne i buret, må vi anta at også disse fire krepsene hadde 

kommet seg ut.  

Tabell 5: Resultat burforsøk Leira 

Lokalitet Leira Burvert Resultat burforsøk 

Vålhaugmoen Erik Økern 5 levende krepser i relativt god form 
1 kreps funnet død 
4 krepser antatt rømt 

Kringler Helge Opsahl 3 levende krepser i relativt god form 
7 rømte krepser 

Homledalen Glenn Karlsen 10 levende krepser i svært god form 

Eiksvad Øystein Ødemark 10 levende krepser i god form 

Krokfoss Kristin Wogstad 2 levende krepser 
8 rømte krepser 

 

Tabell 6: Resultat burforsøk Gjermåa 

Lokalitet Gjermåa Burvert Resultat burforsøk 

Oppstrøms Lysedammen Thomas Langerud 12 levende krepser, noen i dårlig form 

Nedstrøms boligfelt John Eirik Telle 7 levende krepser i god form 
5 krepser antatt rømt 

Sagbrua Per Håkon Sand 12 levende krepser i god form 
1 død kreps per 26.09 

 

I alt er kun to av de 87 krepsene forsøket registrert døde, og overlevelsesraten må derfor sies å være 

høy. Dødsårsaken til disse to er ukjent, men vi forstår at røffe forhold som følge av sterk strøm har 

vært av betydning. Flere krepser bar synlig preg av å ha levd under vanskelige forhold. Det var tydelig 

at burene som hadde stått skjermet fra sterk strøm hadde gitt krepsen langt bedre levevilkår og at 

krepsene her var mer livlige og raskere i bevegelsene.  

 

Diskusjon 
Kartleggingene i årene 2018-2020 viser at edelkreps er fraværende i vann der det tidligere var 

registrert edelkreps. De lokalitetene som edelkrepsen fortsatt finnes i, har alle en svak bestand. 

Årsakene til dette er trolig sammensatte. Vannkjemien har vi pekt på tidligere i rapporten, særlig for 

vannene i Østmarka. Det er grunn til å tro at lave kalsiumverdier ikke gir tilstrekkelig buffer for 

surstøt som er sannsynlige i vinterhalvåret til at krepsen kan overleve sine første måneder som yngel. 

Og skulle den overleve, får den utfordringer senere med å skifte skall og vokse. Undersøkelser av 
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vannkjemi i vinterhalvåret, for eksempel med pH-logging og måling av jernverdier, kan gi et bedre 

bilde av dette. pH-loggere kan settes ut på utvalgte steder og logge pH-verdier to ganger per minutt i 

4-5 måneder av gangen. Tiltak for bedre vannkjemien, består først og fremst av kalking, eventuelt 

utlegging av kalksteinshauger. 

 

Losbyvassdraget 
Prøvekrepsingen i 2019-2020 viste at det kun tre av vannene i Losbyvassdraget (fra Mønevann og 

oppstrøms) hvor det ble fanget kreps - Tappenbergvannet, Nordre Krokvannet og Røyrivann. I 

Tappenbergvannet ble det kun funnet en kreps, mens det i Nordre Krokvann var en fangst på 0,4 

kreps pr teinedøgn (i 2019) og i Røyrivann 0,38 kreps pr teinedøgn. Dette er en tynn bestand med 

edelkreps, men det viser at man stedvis på gode biotoper har en viss forekomst av edelkreps. Alle 

lokaliteter ligger oppstrøms vandringshinderet ved utløpet av Mønevann. Flere av krepsene vi fikk i 

Røyrivannet hadde mykt skall. Dette tyder på at det har vært skallskifte den siste tiden før 

prøvekrepsing og dette kan påvirke mengden kreps i teinene noe. Når krepsen er i skallskiftet, er den 

mer sårbar for predasjon og er derfor mindre aktiv i perioder med skallskifte. Dette kan gjør at man 

får mindre kreps i teinene enn hva man ville gjort hvis det ikke var skallskifte. 

 

 
Bilde 2-3: Tappenbergvannet hvor det ble fanget 1 kreps og Søndre Krokvann hvor vi ikke fikk kreps i 

teinene eller treff på E-DNA analysen i 2019. (foto: Johan Bergerud). 

 

Mønevann ble prøvefisket med teiner i både 2019 og 2020 uten fangst, det ble også gjennomført e-

DNA analyser i 2019, uten treff for edelkreps. For Mønevann, Fløyta og Geitsjøen sin del har fraværet 

av edelkreps sannsynligvis flere årsaker. En kombinasjon av vannkjemi med lite kalsium, mye 
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organisk materiale i bunnsubstratet og predasjon fra mink og gjedde er trolig medvirkende årsaker. 

pH verdiene for Mønevann og Fløyta er også i det lavere sjiktet med pH 6,6.  

 

 
Bilde 4-5: Teinene ble satt fra kano i de fleste vannene i Losbyvassdraget her fra Mønevann (foto: 

Johan Bergerud) 

Når det gjelder de tre vannene Halsjøen, Drettvannet og Fiskelausa i den andre delen av vassdraget, 

viste vannprøvene enda lavere kalsiumverdier. Både Halsjøen og Drettvannet har imidlertid flere 

biotoper som vil kunne være gode for kreps. Fiskelausa er et myrvann og det kan være i overkant 

med humus i dette vannet. I 2019 ble det prøvekrepset i Endtjernet som ligger i nærheten av 

vannene, men det ble ikke fanget kreps her heller. Vannprøven viste lav pH og lav kalsiumverdi. 

Åmotsdammen og Østbyputten 
Prøvekrepsingen her viste ingen fangst. Både Åmotdammen og Østbyputten hadde lave 

kalsiumverdier og pH var i det lavere siktet av hva som er akseptabelt for krepsen. Nordre deler av 

Åmotsdammen hadde tilsynelatende de beste biotopene for kreps med en del grus og steinbunn. 

Enkelte plasser lenger sør i vannet var det også steinbunn. Østbyputten hadde mer myrpreg og mye 

humus som kan være utfordring for eventuell kreps her. 

Både Åmotsdammen og Østbyputten er demmet opp. Demningen i Åmotsdammen er over 5 meter 

høy og et klart vandingshinder for fisk og kreps, bekken som renner ut herfra er har heller ikke så stor 

vannføring. Demmingen i Østbyputten kan også karakteriseres som et vandringshinder, dammen er 

over 3 meter, uten noen plasser som vannet renner rundt. 
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Vurdering av vandringshinder 
Siden undersøkelsene i 2018 og 2019 viste at det var kreps nedstrøms Mønevann og lenger opp i 

vassdraget, er det vurdert om demningene i både utløpet og innløpet av Mønevann kan være et 

vandringshinder for kreps og om det kan være en medvirkende årsak til at det ikke er påvist kreps i 

Mønevann. Oppdraget var å se på vandringshinderet mellom Mønevann og Fløyta, men etter en 

befaring området, er det vel så viktig å vurdere vandringshindret mellom Losbyelva og Mønevann, 

tatt betraktning at det ikke ser ut til å være kreps i Fløyta og i liten grad oppstrøms Fløyta. 

Losbyelva- Mønevann 
I Losbyelva er det funnet kreps, men denne har liten mulighet til å komme seg opp i Mønevann. 

Dammen ved utløpet av Mønevann er 5-6 meter høy og der vannet renner over, er det et fall på 1-2 

meter langs en loddrett betongvegg.  

Det er heller ingen enkel vei rundt dammen for krepsen, så vi vurderer dette som et klart 

vandringshinder. 

 
Bilde 1: Vandringshinder mellom Losbyelva og Mønevann (foto: Elin Kollerud). 

 

 

Mønevann-Fløyta. 
Det er også en demning på 3-4 meter mellom Mønevann og Fløyta. Vannet som renner over denne 

renner imidlertid i en bekk hvor det er en jamnere stigning. Denne dammen blir ikke sett på som et 

stort vandringshinder for kreps. Siden det verken er påvist kreps i Mønevann eller Fløyta ser vi det 

ikke som hensiktsmessig på nåværende tidspunkt å vurdere tiltak som kan utbedre dette. 
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Leira, Gjermåa og Gjerdrumsgjermenningen 
I Gjerdrumsgjermenningen og de 100 øverste meterne av Gjermåa ble det fanget kreps i teinene. 

Bestanden er nokså tynn. I Artskart var det også i 2011 registrert fangst av edelkreps rett nedstrøms 

demningen i sørenden av Gjerdrumsgjermenningen. Krepsen som ble fanget her hadde en 

gjennomsnittslengde på 105 mm. 

I Gjerdrumsgjermenningen kan det være fornuftig å ta ut de største krepsene i vannet. Dette er fordi 

stor hannkreps opptrer som kannibaler i relativt stor grad. 

Selv om det var gledelig at det ble funnet kreps i Gjerdrumsgjermenningen, er neppe bestanden stor 

nok til å brukes som en kildepopulasjon for fremtidig utsetting i Gjermåa. 

 
Bilde 6-8: Gjerdrumsgjermenningen og øverste del av Gjermåa, her ble det fanget 17 kreps. (foto: Elin 

Kollerud (1) og Mathias Kværnmo Jerpseth (2 og 3)) 

Vannkjemien i Gjermåa er, som vist, tilstrekkelig god for kreps, men det kan også her ligge en tvil når 

det gjelder surstøt og stedvis høye jernkonsentrasjoner. Ytterligere vannkjemiske undersøkelser, 

særlig i vinterhalvåret, vil trolig kunne gi flere svar på dette. Burforsøket viste at kreps har god 

overlevelse i Gjermåa i den to-måneders perioden forsøket pågikk og forholdene skulle slik sette 

ligge godt til rette for å få en større bestand i Gjermåa. Overlevelsen er i alle fall en god pekepinn på 

at det ikke er krepsepest i vassdraget. Burforsøket ga imidlertid ikke svar på hva som eventuelt skjer 

med krepsen over tid eller om det for eksempel er forhold rundt yngling som ikke er tilstrekkelig 

gode.  

I Leira tilsier også de vannkjemiske resultatene at forholdene skal være tilstrekkelig gode for kreps. 

Og overlevelsen i burforsøket er også god med kun en registrert død kreps. Prøvefisket i 2018 viser 

også at det er kreps i Leira på steder der det ble satt ut kreps, selv om fangsten ikke sto til 

forventningene. Jevnlig overvåking gjennom prøvefiske kan gi data om hvordan det går med den 

utsatte krepsen over tid. Det kan også være nødvendig å undersøke vannkjemien i vinterhalvåret og 

se om det er surstøt.  

Når det gjelder burforsøk som metode for å teste ut krepsens levevilkår på en lokalitet, vil vi også 

nevne at forholdene inne i buret påvirker krepsen i forsøket. Buret gir til dels dårlige leveforhold, 

spesielt når det er sterk vannstigning og høy strømføring i elva. Dødsårsaken til de to døde krepsene i 
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forsøket kan like gjerne skyldes trengsel og slag, som dårlig vannkvalitet eller sykdom. En annen 

negativ konsekvens er stor rømningsfare fra burene når de står i strie elver. I lys av dette, kan det 

stilles spørsmål om burforsøk er egnet i strie elver og vi anbefaler derfor ikke videre undersøkelser 

med burforsøk i Leira og Gjermåa.  

Rapporten fra 2018 peker på predasjon som en trussel for kreps. Minken er en av de mest utpregete 

krepsepredatorene, og en aktiv innsats for å holde bestanden av mink på et lavt nivå vil være viktig 

for å øke krepsebestanden i Gjermåa og Leira. Spesielt i de tilfeller hvor man vurderer ytterligere 

utsetting av edelkreps. 

 

Forsalg til videre tiltak: 
 Leira og Gjermåa Gjerdrumsgjermenningen Østmarka 

Overvåking, 
prøvefiske 

Lokaliteter med fangst 
av kreps i 2018 (Breen 
bru, Kringler og 
Låkedalen) 
 

Ytterligere prøvefiske i 
Gjerdrumsgjermenningen.  

 

Seleksjon  Vurdere uttak av de 
største hannkrepsene for 
å hindre predasjon på 
små individer. 
 

 

Vannkjemi Ytterligere 
undersøkelser 
gjennom andre 
perioder av året – pH-
logging og jern 
 

Ytterligere undersøkelser 
gjennom andre perioder 
av året – pH-logging og 
jern 
 

Ytterligere 
undersøkelser 
gjennom andre 
perioder av året -pH-
logging og jern 
 

Forbedre 
vannkvalitet 

  Kalking 

Predasjon Minkfangst   
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Vedlegg 1: Fangstskjema prøvekrepsing med teiner 

 

Lokalitet Lengde mm Kjønn Uregelmessigheter 

Tappenbergvannet 98 2   

Røyrivannet 

76 2   

82 1   

102 2   

100 2   

96 1 litt myk 

98 1   

87 2   

90 1 myk 

94 1 myk 

91 2   

81 2   

95 2 litt myk 

103 2 litt myk 

105 2   

97 1   

89 2   

98 2 myk 

100 2 litt myk 

93 1   

Gjerdrums 
gjermenningen 

104 1   

114 1   

101 2   

99 1   

100 2   

98 2   

97 1   

121 1   

120 1   

132 1 myk 

96 2   

92 2   

97 2 litt myk 

Gjermåa 

97 2   

84 2   

102 2   

96 2   
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Bifangst under prøvekrepsing med teiner: 

Lokalitet Art Lengde mm Annet 

Tappenbergvannet Abbor 130   

Tappenbergvannet Abbor 225   

Tappenbergvannet Vannkalv   i bekken mellom Midtre korkvann og Tappenbergvannet 

Fløyta og Geitsjøen Abbor 158   

Fløyta og Geitsjøen Abbor 78   

Fløyta og Geitsjøen Gjedde 263   

Mønevann Abbor 122   

Halsjøen Abbor 135   

Drettvannet Abbor 163   

Fiskelausa Abbor 140   

Fiskelausa Abbor 115   

Åmotsdammen Mort 110   

Gjermåa Abbor 125   
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Vedlegg 2 Metodebeskrivelser for vannprøver 
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