
UFAS RAPPORT 12 

2021 

 

 

Kartlegging av edelkreps på Romeriksåsen 2021 

Skrevet av Elin Kollerud, Nikolai Aarseth Krøgenes og Stein Ivar Johnsen 

 

 



II 
 

Sammendrag 

Det fantes ingen registreringer av edelkreps i databasene Artskart eller Vann-Miljø fra lokaliteter på 

Romeriksåsen. Etter funn av edelkreps i Gjerdrumsgjermenningen i 2020 ønsket Vannområdet Leira-

Nitelva derfor å kartlegge edelkrepsbestanden i omkringliggende lokaliteter for å få bedre oversikt over 

edelkrepsens utbredelse i området. Kartleggingen ble gjort med teinefiske, analyse av vannprøver og 

analyse av e-DNA prøver på i alt 12 lokaliteter. Det ble fanget i alt seks krepser i teinene, alle i Råsjøen. 

Øvrige lokaliteter ser ikke ut til å ha edelkrepsbestander, noe som også underbygges av at edelkreps 

heller ikke ble påvist i e-DNA analysene. Vannprøvene viser verdier for kalsium og ANC som stedvis er 

under grensen av hva som er egnet for kreps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsidebilde: Prøvefiske på Djupøyungen (Foto: Nikolai Aarseth Krøgenes) 
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Innledning 

Vannområdet Leira-Nitelva har gjennomført edelkrepsundersøkelser igjennom flere år. Gjermåa har blitt 

undersøkt flere ganger, siste gang i 2020. Samtidig ble også Gjerdrumsgjermenningen undersøkt, hvor 

det ble funnet en bestand av edelkreps med til dels store individer (Utmarksforvaltningen 2020). 

Vannområdet ønsket derfor å få kartlagt flere lokaliteter på Romeriksåsen for å få en bedre oversikt 

over mulig utbredelse av edelkreps.   

I årets kartlegging har vi brukt en kombinasjon av teinefiske og analyse av e-DNA for å se på forekomst 

av edelkreps i totalt 12 lokaliteter. I tillegg er det samlet inn prøver for analyse av vannkjemi. 

Feltarbeidet er utført av Utmarksforvaltningen ved Johan Bergerud og Nikolai Aarseth Krøgenes. Trude 

Vrålstad ved Veterinærinstituttet har bistått i analyse av e-DNA prøver og Stein Ivar Johnsen ved NINA 

har bidratt i tolking av resultater og rapportframstilling.  

Valg av lokaliteter 

Oppdragsgiver valgte ut hvilke lokaliteter som skulle kartlegges før oppdraget ble gitt. Under er 

oppdragsgivers beskrivelse av de ulike lokalitetene.  

Midtelva: Denne elva renner fra Kirkebygjermenningen og til Gjerdrumsgjermenningen. Det er et 

naturlig vandringshinder rett før innløpet til Gjerdrumsgjermenningen. Vi vurderer det som lite 

sannsynlig at edelkreps kan komme seg opp fossen, siden vannføringen er sterk og jevn og fallet nokså 

høyt. 

Kirkebygjermenningen/Smalgjermenningen: Utløpet til Kirkebygjermenningen har tidligere vist 

kalsiumverdier over 4 mg/l, som er gunstig for edelkreps. Vannprøver sammen med prøvefiske i 

Kirkebygjermenningen og Smalgjermenningen vil derfor avdekke om resten av vannet er egnet for 

edelkreps.  

Øyungselva: Elva er den øvre delen av Gjermåa, som ligger mellom Storøyungen og 

Kirkebygjermenningen/Smalgjermenningen. 

Storøyungen: Vannet er relativt stort, og får inn vann fra flere nærliggende vannforekomster, deriblant 

Djupøyungen. I sør-enden står en gammel mølledam som utgjør et vandringshinder. Vannet har blitt 

kalket.  
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Djupøyungen: Vannet har ett innløp fra Svartputten, og renner ut i Storøyungen. Det er en stor 

abborbestand i vannet, og demningen er et klart vandringshinder for fisk og edelkreps. Videre er det en 

kulvert i Djupøyungsbekken som gjør vandring fra Storøyungen til Djupøyungen vanskelig, men det er 

mulig for edelkreps å vandre motsatt vei. 

Vrangen: Det finnes flere inn- og utløp fra dette vannet, hvor to av utløpene i sørenden er demmet opp. 

Det er usikkert hvorvidt demningene utgjør et vandringshinder for edelkreps. Vann kommer blant annet 

fra Piperen og renner ut i Lauvtangen.  

Lauvtangen: Denne vannforekomsten har et vandringshinder i form av steinkistedam, og et 

vandringshinder i form av bratte svaberg. Innløpet er vann fra Vrangen, og utløpet går til Damsortungen. 

Damsortungen: Vannet har innløp fra Lauvtangen, og renner ut gjennom en dam til Sortungsbekken. 

Dammen utgjør et vandringshinder.  

Store Elsjø: Vannet ligger nord for overnevnte vann, og er bundet sammen med Råsjøen. Det finnes en 

demning i nord-vest som tidligere har hatt lav vannføring over til Vesle Elsjø, og kan dermed utgjøre et 

vandringshinder. 

Råsjøen: Ifølge lokalpersoner skal det finnes en liten bestand av edelkreps i Råsjøen. Vannet har en 

demning i utløpet mot Rotua, som renner ut i Bjertnessjøen. 
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Metoder 

I kartleggingen har vi brukt en kombinasjon av teinefiske og analyse e-DNA for å se på forekomst av 

edelkreps i totalt 12 lokaliteter. I tillegg er det samlet inn prøver for analyse av vannkjemi. Til teinefisket 

bruke vi teiner av spiraltypen med maskevidde 14 mm. Teinene ble satt fra kano i lenker med 5-6 teiner i 

hver lenke. Teinene sto en natt fra 10. til 11. og 19. til 20. august. Kyllingvinger ble brukt som åte. Kart 1-

4 viser hvor teinene ble satt i de ulike lokalitetene.  

Bilde2: Teinefiske i Djupøyungen og Råsjøen (Foto: Nikolai Aarseth Krøgenes (1) og Johan Bergerud (2-4). 
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Utmarksforvaltningen har lenge jobbet med krepsepestutfordringen, og vi er bevisste risikoen for at 

smitte spres med vårt utstyr. I dette oppdraget brukte vi teiner som ikke var brukt i andre 

vannlokaliteter denne sesongen. Vi hadde med egen kano som ble desinfisert med rødsprit i tråd med 

Mattilsynets retningslinjer mellom hver lokalitet (Mattilsynet 2021 [URL] 13.10).  

 

Bilde 3: Johan Bergerud desinfiserer kano (Foto: Nikolai Aarseth Krøgenes). 
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E-DNA overvåkning representerer en relativ ny overvåkingsmetode for å påvise mikro og makro 

organismer i miljøet (vann, sedimenter, jord osv.) uten å fange selve organismen, men ved å fange og 

påvise organismens DNA i miljøet. Ved bruk av artsspesifikke markører kan man påvise tilstedeværelse 

av enkeltarter og ved bruk av sekvensering kan man påvise artssamfunn (Veterinærinstituttet 2021). 

Utmarksforvaltningen tok ut vannprøver på 5L fra 10 stasjoner på Romeriksåsen i perioden 30.08.2021 – 

31.08.2021. Stasjonene ble valgt ut med bakgrunn i resultatet fra teinefisket og i dialog med 

oppdragsgiver. Det ble ikke tatt e-DNA i Råsjøen, siden det der ble fanget kreps i teinene. Isteden ble 

Råbjørn og Fiskelausa prioritert, da disse ble vurdert som interessante lokaliteter i tillegg til de 

opprinnelige sjøene som vi allerede hadde kartlagt med teinefiske.   

Prøvene ble fraktet til Ørje og filtrert på lab på glassfiberfilter. Filtreringsutstyret ble vasket/skylt med 10 

% klor og springvann mellom hver prøve. Etter filtrering ble filtrene overført til et 15 ml Falcon rør med 

ATL-buffer og fraktet kjølt til Veterinærinstituttet. Her ble DNA isolert fra filtrene og prøvene analysert 

med qPCR med tanke på edelkreps. Det ble ikke analysert for signalkreps og krepsepest. 

Det ble også tatt vannprøver den 30. august som ble levert til analyse ved ALS Laboratory Group Norway 

AS og analysert for enkelte parametere relevante for edelkreps, nemlig pH, kalsium, to- og treholdig 

jern, ANC og fargetall. Det var normal vannstand på prøvetidspunktet.  

 

Tabell 1: Oversikt over lokaliteter og metoder 

Vannlokalitet Antall teiner Vannprøve E-DNA 

Midtelva 25 Ja ja 

Kirkebygjermenningen/Smalgjermenningen 48 Ja ja 

Øyungselva 20 Ja ja 

Storøyungen 72 Ja ja 

Djupøyungen 46 Ja ja 

Vrangen 48 Ja ja 

Lauvtangen 50 Ja nei 

Damsortungen 48 Ja ja 

Store Elsjø 48 Ja Ja 

Råsjøen 73 ja nei 

Råbjørn 0 nei ja 

Fiskelausa 0 nei ja 

Sum 478 10 10 
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Kart 1: Blå prikker viser hvor teiner ble satt i Store Elsjø, Vrangen, Lauvtangen og Damsortungen  

Kart 2: Blå prikker viser hvor teiner ble satt i Smalgjermenningen, Kirkebygjermenningen,  

Øyungselva og Midtelva.  
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Kart 3: Blå prikker viser hvor teiner ble satt i Storøyungen og Djupøyungen. 

 

Kart 4: Blå prikker viser hvor teiner ble satt i Råsjøen og grønn prikk viser hvor det ble fanget edelkreps. 
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Resultater 

Prøvefiske 

Det ble satt i alt 478 teiner, men det var kun i Råsjøen at det ble fanget kreps. Ifølge lokalpersoner vi 

traff i felt, stammer disse sannsynligvis fra et utsett av kreps. Det ble fanget 6 krepser, hvorav 5 hunner 

og 1 hann. To krepser var under minstemålet på 95 mm med sine 87 og 91 mm. De øvrige målte 96, 99, 

101 og 102 mm.  

E-DNA 

Resultatene fra e-DNA prøvene viser ingen utslag på edelkreps i noen av sjøene og bekrefter dermed 

funnene fra teinefisket. 

Tabell 2: Resultater e-DNA analyse 

Prøvenr Lokasjon Prøvedato Edelkreps 

1 Råbjørn 30-31.08.2021 - 

2 Fiskelausa 30-31.08.2021 - 

3 Store Elsjø 30-31.08.2021 - 

4 Vrangen 30-31.08.2021 - 

5 Damsortungen 30-31.08.2021 - 

6 Djupøyungen 30-31.08.2021 - 

7 Storøyungen 30-31.08.2021 - 

8 Øyungselva 30-31.08.2021 - 

9 Smalgjermenningen/Krikebygjermenningen 30-31.08.2021 - 

10 Midtelva 30-31.08.2021 - 

 

 

Analyse av vannkjemi 

Vannprøvene gir øyeblikksbilder over den vannkjemiske sammensetningen. Prøvene vi tok viser jevnt 

over høye pH-verdier, men til dels svært lave kalsiumverdier for at kreps skal trives. Surheten bør være 

over pH 6, helst over 6,5 og kalsiumkonsentrasjonen bør være over 4 mg/l. Kalsiumnivåer på om lag 2 

mg/l regnes som minimum for krepsen for at den skal kunne skifte skall.  
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Tabell 3: Resultater fra analyse av vannkjemi. Grønt viser gode verdier, gult viser moderate verdier, oransje viser 

dårlige verdier. 

  

 

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

fungerer som en buffer. Krepsen er svært utsatt for surstøt, da den lever i strandsonen og har 

vanskeligheter med å flytte seg til andre vannmasser ved øyeblikkelige surstøt, som skjer blant annet i 

forbindelse med snøsmeltning om våren når surt vann renner ut i bekk og innsjø fra omkringliggende 

områder. Da blir surheten i strandsonen raskt lavere på kort tid. Lav pH og lave kalsiumverdier er derfor 

en dårlig kombinasjon og gjør krepsen spesielt utsatt om høsten under egglegging og under klekkingen i 

juni.   

ANC angir syrenøytraliseringskapasiteten i vannet og lave verdier tilsier at det på Romeriksåsen er lav 

kapasitet for å nøytralisere eventuelle surstøt, sett i forhold til hva som er egnet for kreps.  

Lav temperatur og pH under 6,3 kan også gjøre krepsen ekstra sårbar for høye jernkonsentrasjoner 

(Fe2+) (Teien m.fl 2008).  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. Vannprøvene fra 

Romeriksåsen viser imidlertid at jernverdiene er godt innenfor hva kreps tåler.  

Element Fe3+ Fe2+ Fe ANC Ca Fargetall pH Kreps

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

Minstekrav <0,5 <0,5 <0,5 >150 >4 >6,5

Råsjøen <0.010 0.084 0.0723 74 1.19 42 6.9 Ja

Store Elsjø <0.010 0.104 0.0881 101 2.33 <2 7 Nei

Vrangen <0.010 0.197 0.189 95 1.67 54 6.6 Nei

Lauvtangen <0.010 0.219 0.218 130 2.57 64 6.5 Nei

Damsortungen <0.010 0.181 0.17 114 2.04 59 6.3 Nei

Djupøyungen <0.010 0.056 0.0248 69 1.39 17 6.2 Nei

Storøyungen 0.012 0.11 0.122 136 3.1 26 6.3 Nei

Øyungselva 0.01 0.108 0.118 139 2.99 23 6.3 Nei

Kirkebygjermenningen/ 

Smalgjermenningen <0.010 0.088 0.0868 137 3.02 26 6.4 Nei

Midtelva <0.010 0.089 0.0817 138 3.12 25 6.3 Nei
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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 over 100) trolig føre til dannelse av slimlag på gjeller, 

slik at opptak av oksygen svekkes. Med lave fargetall er dette neppe en utfordring på Romeriksåsen. 

 

Diskusjon 

Etter positivt funn av edelkreps i Gjerdrumsgjermenningen i 2020 var det et visst håp om å finne 

bestander også oppstrøms på Romeriksåsen. Det viste seg dessverre å ikke være tilfelle, bortsett fra i 

Råsjøen, som trolig var resultat av en tidligere utsetting. Det er ikke klart om krepsen fanget i teinene 

var de samme individene som ble satt ut, eller om fangsten i teinene faktisk var ynglet i Råsjøen. 

Lengdemålene på de krepsene som ble fanget, viser normal variasjon og sier lite om krepsen er ynglet i 

Råsjøen. 

Lokalitetene på Romeriksåsen har ikke hatt kjente edelkrepsbestander og det er tvilsomt om det har 

vært edelkreps her langt tilbake.  De fleste vannene ligger opp mot 300-500 m.o.h. og 

middeltemperaturen i vannet kan være noe lav for at edelkreps skal kunne yngle og vokse. Edelkreps er 

avhengig av høy vanntemperatur for å skifte skall.  

Lave kalsiumverdier og dårlig syrenøytraliseringskapasitet (ANC) gjør også forholdene vanskelig for 

kreps. Hvis kalsiuminnholdet i vannet er lavt, f.eks. 2-3 mg Ca/l som er vanlig i svært mange norske 

edelkrepslokaliteter, vil effekten av forsuringen forsterkes. I Norge har vi «gode» edelkrepsbestander i 

vann med kalsiumnivåer mellom 2-3 mg Ca/L (Johnsen mfl. 2020). I en norsk innsjø med kalsiumnivåer 

på 1,4 mg Ca/L syntes imidlertid bestanden av edelkreps å være kraftig påvirket, med lave tettheter og 

tynne/myke skall (Johnsen 2020). Kalsiumnivåene i Råsjøen, Vrangen og Djupøyungen (og til dels 

Damsortungen) er svært lave. At det fortsatt finnes edelkreps i Råsjøen kan skyldes relativt gode pH-

nivåer, da dette til en viss grad motvirker effekten av lave kalsiumnivåer. Krepsens skall består i all 

hovedsak av kalsium og krepsen lagrer kalsium i kroppen (krepsesteiner) som brukes sammen med kalk 

fra vannet til 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. Ved lav kalsiumkonsentrasjon 

tar det lang tid for krepsen å skifte skall og den vokser dermed sakte. Den blir også utsatt for predasjon 

over lengre tid.  
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Årets vannprøver ser ut til å stemme overens med tidligere vannanalyser. Romeriksåsen har blitt kalket 

og det foreligger lange tidsserier med vannprøver (vannmiljo.miljodirektoratet.no). Data viser at 

kalsiumverdier har vært over ønsket nivå på 4 mg/l i en periode før og rundt 2000 tallet, men har som 

regel ligget under fram til og med siste målinger. Råsjøen har hatt kalsiumverdier lavere enn 

minimumsnivå for edelkreps gjennom hele tidsserien, mens Kirkebygjermenningen har ligget godt over 

minimumsnivå enkelte år.  Surhetsgraden har som regel vært rundt grenseverdien i hele tidsserien for 

de ulike lokalitetene, men med en del variasjon. ANC-verdier har variert mye mellom og i hver sjø, men 

har som regel vært lavere enn minimumsnivå.  

Bunnforholdene er stedvis godt egnet for kreps, blant annet på elvestrekningene, mens det i flere av 

innsjøene preges av mye dødt plantemateriale. Vassdraget er regulert med dammer en rekke steder 

som vil fungere som vandringshindre, men da det ikke er registrert kreps i vassdraget, blir det kun 

fossen oppstrøms Gjerdrumsgjermenningen som er relevant som vandringshinder. Med årviss 

vannføring og god dybde er det liten sannsynlighet for at kreps skal kunne vandre oppstrøms her.  

I Gjerdrumsgjermenningen og de 100 øverste meterne av Gjermåa ble det fanget 17 relativt store kreps i 

teinene i 2020 (Utmarksforvaltningen 2020). Det er derfor naturlig at det er her tiltak for styrking og 

bevaring av edelkrepsen settes inn. Grunneiere/grunneierlag kan øke minstemålet, særlig på hunner, og 

ta ut større hanner. Det er også mulig å gjøre støtteutsettinger av kreps da bestanden er liten. 

Gjermåa kan trolig også være aktuell for en reetablering av edelkreps, da det har vært registrert kreps 

her tidligere, blant annet ved Hellen bru i 2018 (Svae, Utmarksavdelingen, 2018). Det gjøres i dag tiltak 

for å forbedre vannmiljøet lokalt ved å legge ut kalkstein. Effekten av dette bør overvåkes før man 

beslutter reetablering av edelkreps.  
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Bilde 4: Storøyungen (1), Dam store Elsjø (2), Øyungselva (3), utløp Djupøyungen (4) (Foto: J. Bergerud) 

 

Bilde 5: Dam ved Vrangen (1 og 2), foss i Midtelva, utløp Gjerdrumsgjermenningen (3) foss i Midtelva oppstrøms 

Gjerdrumsgjermenningen (4) (Foto: Johan Bergerud)  
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Vedlegg: Svarbrev e-DNA analyser fra Veterinærinstituttet 

 

 

 

 

Miljø-DNA undersøkelse Romeriksåsen 

Bakgrunn 

Miljø-DNA overvåkning representerer en relativ ny overvåkingsmetode for å påvise mikro og 

makro organismer i miljøet (vann, sedimenter, jord osv.) uten å fange selve organismen, men 

ved å fange og påvise organismens DNA i miljøet. Ved bruk av artsspesifikke markører kan man 

påvise tilstedeværelse av enkeltarter og ved bruk av sekvensering kan man påviste artssamfunn. 

Da DNA nedbrytes relativt raskt i naturen vil vannprøver fra akvatiske system gi et 

øyeblikksbilde av arter som er eller har vært tilstede i prøveområdet nylig. I rennende vann 

kan miljø-DNA transporteres flere kilometer og kan gi en indikasjon på arter som er oppstrøms 

prøvepunktet. Det er utviklet artsspesifikke markører for edelkreps, signalkreps (Rusch et al. 

2020) og Aphanomyces astaci (Vrålstad et al. 2009) som forårsaker krepsepest. Disse markørene 

benyttes i Nasjonal overvåking av krepsepest (Strand et al. 2021) og i Nasjonal overvåking av 

edelkreps og spredning av signalkreps (Johnsen et al 2021). 

 

Prøvetaking og miljø-DNA undersøkelse 

Utmarksforvaltningen tok ut vannprøver på 5L fra 10 stasjoner på Romeriksåsen i perioden 

30.08.2021 – 31.08.2021. Prøvene ble fraktet til Ørje og filtrert på lab på glassfiber filter, 

filtreringsutstyret ble vasket/skylt med 10% klor og springvann mellom hver prøve. Etter 

filtrering ble filtrene overført til et 15ml Falcon rør med ATL-buffer og fraktet kjølt til 

Veterinærinstituttet. Her ble DNA isolert fra filtrene og prøvene analysert med qPCR med tanke 

på edelkreps. Det ble ikke kjørt analyser for signalkreps og krepsepest. 

 

Resultater 

Det ble ikke påvist miljø- DNA fra edelkreps i noen av de undersøkte prøvene. Resultatet er 

forenelig med observasjoner fra prøvekrepsing i august, der det ifølge Utmarksavdelingen ikke 

har blitt fanget edelkreps under teinefisket.  

 

 

DERES REF.:  MILJØ-DNA NITELVA  VÅR REF.:  PJS 2021-23-205 ÅS, 12.10.2021 

Elin Kollerud 
Utmarksforvaltningen AS  
e-post: elin@ufas.no 
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Tabell 1. Oversikt over lokaliteter, dato for prøveuttak og miljø-DNA resultater. 

  

Saksnummer Prøvenr Lokasjon Prøvedato Edelkreps 

2021-23-205_1 1 Råbjørn 30-31.08.2021 - 

2021-23-205_2 2 Fiskelausa 30-31.08.2021 - 

2021-23-205_3 3 Store Elsjø 30-31.08.2021 - 

2021-23-205_4 4 Vrangen 30-31.08.2021 - 

2021-23-205_5 5 Damsortungen 30-31.08.2021 - 

2021-23-205_6 6 Djupøyungen 30-31.08.2021 - 

2021-23-205_7 7 Storøyungen 30-31.08.2021 - 

2021-23-205_8 8 Øyungselva 30-31.08.2021 - 

2021-23-205_9 9 Smalgjermenningen/Krikebygjermenningen 30-31.08.2021 - 

2021-23-205_10 10 Midtelva 30-31.08.2021 - 

Intern kontroll    - 
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