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Hvorfor er fiskesperra der? 

SVAR: Formålet er å hindre spredning av gjedde oppover Telemarkskanalen og til de store 

innsjøene i vest, Flåvatn, Kviteseidvatn og Bandak. 

Hvorfor ønsker vi ikke gjedde i Telemarkvassdraget? 

SVAR:  Gjedde er en utpreget rovfisk som spiser annen fisk og egne artsfrender.  Studier viser at 

gjedde på relativt få år kan redusere en ørretbestand svært kraftig. Det er derfor ønskelig å hindre 

spredning av gjedde til Telemarkvassdraget. De delene av vassdraget som så langt er gjeddefritt 

innehar sårbare og truede arter som storørret og elvemusling, men spredning av gjedde er også 

uønsket av hensyn til for eksempel vanlig ørret og øvrige fiskeressurser. 

Hvordan kom gjedde i Telemark? 

Svar: Gjedde er ikke naturlig hjemmehørende i Telemark. Den ble første gang innført til Børsesjø i 

Skien i 1776. Derfra antar man at den har spredd seg opp gjennom vassdraget og på 1920-tallet 

fantes den i Hjellevannet i Skien og fra om lag 1950 også i Norsjø. Fra Ulefoss og vestover i vassdraget 

har det ikke tidligere vært gjedde. Først på 1990-tallet ble de første eksemplarene fanget i 

Nomevann ved Lunde. Siden den tid har gjedde spredt seg til nye områder oppstrøms og nedstrøm 

Nomevann og finnes i dag utbredt opp til Kjedal sluser og Tyridammen nedstrøms Tyrivann.  

Hva har ørret med elvemusling å gjøre? 

SVAR: Elvemusling har en livsfase som parasitt på gjellene til ørret. Ved å hospitere på 
ørreten blir muslinger spredt rundt til andre områder før den vokser videre på elvebunnen. 
Tilstedeværelse av ørret er derfor avgjørende for spredning av elvemusling. 
 Les mer om ørret og elvemusling på hjemmesiden til NINA.  
Ettersom gjedde er en fiskespiser vil denne kunne redusere tilstedeværelse av ørret, og 
dermed også populasjonen av elvemusling.  

http://forskning.no/fisk-skall-og-bunndyr/2014/10/elvemuslingen-en-kresen-haiker
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Hvorfor er elvemusling så viktig? 

SVAR: Elvemusling er en truet art. Det er en viktig oppgave å opprettholde naturmangfoldet 
og dette er en sentral oppgave for myndighetenes forvaltningsorgan. 

Hvordan virker fiskesperra? 

SVAR: Fiskesperra består av åtte stålelektroder som gir et pulserende elektrisk felt i vannet. Det 
benyttes likestrøms pulsatorer med maksimal spenning på 2 volt/cm2. Dette genererer et 
spenningsfelt i vannet som gir ubehag for fisken slik at den svømmer vekk. Spenningsfeltet i 
fiskesperra er gradert og har sterkest impuls på midten og målet er at fisken skal snu/vende om før 
strømmen blir skadelig. 

Er fiskesperra farlig for personer? 

SVAR: Fiskesperrer med tilsvarende utforming som ved Kjeldal sluse har vært virksomme i over 25 år 
med en svært lav ulykkes rate. Det er ikke rapportert om dødsfall eller hendelser som har resultert i 
personskade i forbindelse med fiskesperrer. Dette er kommet frem gjennom Norconsult sin 
utredning av området. Norconsult vurderer at det primært er stressreaksjoner ved å falle ut i vannet 
som er den vesentligste faktoren som kan føre til drukning. Eksponering for det elektromagnetiske 
feltet i fiskesperren vil i liten grad utgjøre noen trussel for liv og helse. Feltet kan imidlertid bidra til å 
forsterke stressreaksjonen og dermed utgjøre en økt fare for drukning.  
 
Til sammenligning er det rapportert at ved en fiskesprerre  i «Chigago Sanitary and Ship Canal» er 
det registret fire hendelser hvor en hund, en hest, en gutt og to fiskere fra en havarert båt drev 
gjennom fiskesperrene uten at dette førte til skader som følge av det elektriske feltet.  Rapporten 
konkluderte med at det elektriske feltet ikke vil gi strømskader på personer eller dyr i vannet, men at 
virkningen av feltet kan gjøre svømming vanskelig eller umulig. På bakgrunn av de utredninger og 
rapporter som foreligger har Fylkesmannen har i tråd med en føre-var holdning og i lys av risikoen for 
fallulykker fra kano og kajakk vurdert det som uegnet å padle gjennom fiskesperra.   Det frarådes 
derfor å padle eller oppholde seg i vannet ved fiskesperra. 

 

Hvilke tiltak er utført for å gjøre fiskesperra trygg? 

Svar: Det er bygget en rampe for opptak av kano / kajakk i forkant av fiskesperra.  Det finnes traller 
på stedet for å frakte kano/kajakk forbi fiskesperra på land. Det er fortsatt mulig å gjennomføre 
«slusing» selv om man frakter kano/kajakk forbi sperra på tralle. Ved selve fiskesperra er det satt opp 
gjerde og skilter som advarer mot ferdsel i området på norsk og engelsk. Det er også plassert livbøye 
og kasteline ved gjerdet. Det er videre montert en alarmknapp på boden ved fiskesperra og inngått 
avtale med 110-sentralen og Midt-Telemark brannvesen om direktevarsling og utrykning.  

 

Skal det gjøres flere tiltak?  

Svar: Det jobbes kontinuerlig for at fiskesperra skal fungere optimalt. I den forbindelse vil 
det kunne utføres feltarbeid og undersøkelser til bruk i utredninger. Ved slikt arbeid vil det 
gis informasjon på hjemmesiden til Fylkesmannen. 
  

http://www.fylkesmannen.no/Telemark/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Fiskesperra/

