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Den 4-5. september 1998 ble hornulke Myxocephalus quadricornis påvist for første gang i
Østfold i grensesjøen Store Le i området sør for Nebba i Marker kommune. Ett individ ble
tatt med garn på 20-30 m dyp, den andre ble funnet i magesekken til en lake Lota lota fanget
på samme dyp 300-400 m fra den første lokaliteten. Arten er i Norge tidligere kun påvist i
Mjøsa.
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finnestrålene i bakre ryggfinne (se fig. 1). Individet som ble fanget i garn var 9,2 cm langt, og
vekten var 8,5 g. Den hadde ikke hornknuter på
hodet slik en finner hos populasjonene i Østersjøen og i Arktis.
Dette stemmer forøvrig bra med det som ellers er funnet hos mange av ferskvannspopulasjonene hos denne arten i Skandinavia
(Sandlund 1979, Henrikson et al. 1980). Det andre individet, som var noe mindre, hadde derimot små antydninger til «horn» på hodet. Dette
er en interessant observasjon, da en har ment at
hornulkene i alle de svenske sjøene unntatt
Väneren, Vätteren og Mälaren mangler «horn»
(Henrikson et al. 1980).

Prøvefiske
Under prøvefiske i Store Le i Marker kommune
4.-5. september 1998 ble hornulke Myxocephalus
quadricornis (L.) for første gang påvist i Østfold.
Dette er det andre funnet av hornulke i Norge,
etter at arten først ble påvist i Mjøsa i 1978 (Sandlund 1979). Hornulke er tidligere funnet i den
svenske delen av Store Le. Et eksemplar ble fanget i 1979 i sjøens mellomste del i forbindelse
med en limnologisk undersøkelse (Henrikson et
al. 1980). Det var derfor ikke uventet art arten
nå også ble påvist på norsk side. Artens levesett
på dypt vann gjør den imidlertid vanskelig å registrere.
Prøvefisket i Store Le i 1998 foregikk i innsjøens hovedbasseng, like sør for grensehalvøya
Nebba. Under fisket ble 2 hornulker registrert.
Et ind. (fig. 1) ble fanget i bunngarn med maskevidde 10 mm på 25-30 m dyp et par hundre meter sørvest for Nebbas sørspiss, like ved riksgrensen. Det andre eksemplaret ble funnet i magesekken til en lake Lota lota tatt i bunngarn på
25-30 m dyp 300-400 m vest for den første lokaliteten.

Utbredelse
Hornulka er egentlig en arktisk brakkvannfisk
med sirkumpolar utbredelse. Dessuten finnes den
i Bottenvika og Østersjøen ned til Kalmar-traktene i Sverige. Videre er den funnet i noen russiske og finske innsjøer, og i et tjuetalls svenske
sjøer (Henrikson et al. 1980), ved siden av de to
lokalitetene i Norge. Arten er blitt regnet som en
såkalt «istidsimmigrant» på linje med krepsdyrene Limnocalanus, Mysis, Pallacea, Pontoporeia,
Gammaracanthus og Mesidothea (Mathiesen
1953, Lundberg 1957). Dette er basert på at de

Lett kjennelig art
Hornulka er lett å gjenkjenne på de grove taggene eller piggene på gjellelokkene, og de lange
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har noenlunde lik utbredelse og synes å være
kaldtvannsformer. De antas å ha spredt seg i
israndsjøer langs innlandsisens sørkant mot slutten av siste istid. Det kan forøvrig tenkes at f.eks.
dårlig konkurranseevne kan ha bidratt til
hornulkas og andre istidsimmigranters begrensede utbredelse, ikke bare faktorer knyttet til
spredningsmuligheter mot slutten av siste
istid (Sandlund 1979).
Flere istidsimmigranter
I Store Le er 6 istidsimmigranter funnet, dvs. alle
unntatt Mesidothea. Dette
gjør sjøen helt enestående i
norsk sammenheng. I Sverige er
det bare Väneren og Vätteren
som har alle 7 artene (Henrik- Fig. 1. Hornulke Myxocephalus quadricornis (L.) fanget i Store Le
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nest rikeste istidsimmigrantsjøen i Norge med 5 arter, deretter følger Rødenessjøen (Haldenvassdraget) og Litteratur
Øyeren (Glommavassdraget) med 4 arter hver Henrikson, L., Nyman, H.G. & Oscarson, H.G.
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