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Marker kommune har et stort antall innsjøer av varierende størrelse og næringsinnhold som
dreneres av Haldenvassdraget, Glomma og Dalslands Kanal/Göta Älv. Det er registrert 24
ﬁskearter i kommunen (Tabell 1). Rikest ﬁskefauna har Store Le med 20 arter. Deretter følger
Øymarksjøen og Rødenessjøen med 17 arter. Tre (ﬁre?) av artene står på den norske rødlista;
hornulke, hvitﬁnnet steinulke og ﬂire. I tillegg har ål også forekommet i kommunen, men
status nå er usikker.
Store Le er en av ytterst få innsjøer i Europa hvor det forekommer tre arter av ulkeﬁsker. Abbor er den vanligste arten i kommunen, og er påvist i 96 vann. Deretter følger ørret, gjedde
og mort (Tabell 2).
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Innledning
Marker kommune i Østfold har flere hundre
dammer og innsjøer med stor variasjon i areal,
dybde, næringsinnhold og pH. Disse tilhører tre
store vassdrag, Glomma, Haldenvassdraget og
Dalslands Kanal/Göta Älv. Ved sin beliggenhet
sørøst i Norge har kommunen en rik og interessant
ﬁskefauna, og det er av stor interesse å få kartlagt
fordelingen av arter i kommunens innsjøer.
Det foreligger en del publisert materiale om ﬁsk
fra Marker. Collett (1897) publiserte funn av ﬂire
Blicca bjoerkna fra Øymarksjøen og Gjølsjø, som
de første funn av denne arten i Norge. HuitfeltKaas (1918) har også mange opplysninger om
ﬁskefaunaen i Marker. På 50-tallet gjennomførte
J. Vasshaug fiskeundersøkelser i Østfold, og
deriblant også i mange vann i Marker (Vasshaug
& Vøllestad 1990). Vik (1969) påviste i 1968
hvitﬁnnet steinulke Cottus gobio i Store Le ved
Østre Otteid i Marker, som det første funn i Norge.

Fra den svenske delen av Store Le foreligger
det også undersøkelser (Henrikson m.ﬂ. 1980a,
1980b). Vøllestad (1983a, 1983b, 1984, 1985,
1992) og Haldenvassdragets Fiskelag (1997) har
gjennomført ﬁskeundersøkelser i de store sjøene i
Haldenvassdraget. Videre er det også gjennomført
prøvefiske hvor resultatene ikke er publisert.
For eksempel har fiskeforvalteren i Østfold
gjennomført kartlegging av fiskebestanden i
Engerelva (Karlsen 2001).
Gjennom det landsomfattende Vanda-prosjektet
i regi av daværende KUF og Universitetet
i Bergen er det gjennomført undersøkelser
bl.a. av ﬁskebestanden i tre innsjøer i Marker;
Kolbjørnsviksjøen, Stikletjern og Ledengstjern.
Resultatene fra disse undersøkelsene er ikke
publisert, men kan ﬁnnes på internettadressen http://
miljolare.no/vanda. Videre har NINA gjennomført
et kartleggingsprosjekt av ﬁskefaunaen i Norge
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ved hjelp av et nettverk av informatører på
lokalt plan, hvor også størstedelen av innsjøene
i Marker er dekket. Resultater av dette arbeidet
er lagt inn i Vanninfo-databasen. Her kan en
søke på innsjøer og elver og få opp registrerte
planter og dyr i de enkelte vannforekomster. Det
foreligger også et ﬁskekart over Østfold, hvor også
Marker er godt dekket (Fylkesmannen i Østfold,
miljøvernavdelingen 1988), men opplysningene
på kartet er noe mangelfulle for en del innsjøers
vedkommende.
I et område med så stor variasjon i ﬁskefauna
og med så mange innsjøer som Marker, er
det svært arbeidskrevende og vanskelig å
skaffe fullstendige opplysninger om de enkelte
innsjøenes fiskearter, og derfor har da også
tidligere innsamlede opplysninger vært noe
mangelfulle. Vi håper imidlertid at vi gjennom
våre undersøkelser har framskaffet et tilnærmet
fullstendig bilde av fiskeartenes utbredelse i
kommunen. Vi har imidlertid bare konsentrert
oss om artenes forekomst, og har ikke drevet
kartlegging av bestandstørrelse etc. Ett av funnene
fra kartleggingsprosjektet vårt, som gjelder
hornulke Myoxocephalus quadricornis i den
norske delen av Store Le, er allerede publisert
(Andersen m.ﬂ. 1998).
Resultatet av undersøkelsene våre er lagt
inn i Vanninfo-basen, slik at den skulle være
godt oppdatert når det gjelder fiskefaunaen i
kommunen.
Prosjektet har mottatt økonomisk støtte fra
Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen og
Norske Skog. Fiskeforvalter Leif Roger Karlsen
har deltatt i kartleggingen ved elﬁske i Engerelva
og Taraldrudelva, og har ellers stilt utstyr til
disposisjon. Til alle disse rettes en stor takk.

Fig. 1. Marker kommune

Områdebeskrivelse

av Haldenvassdraget, og har en langstrakt form
med største avstand nord-sør på vel 40 km,
mens bredden er 10-15 km. Høyden over havet
varierer mellom 103 m (Store Le) og 327 m
(Linnekleppen). Store deler av kommunen ligger
under marin grense (ca. 200 m o.h.), spesielt sør for
E18 og øst for Haldenvassdraget. I disse områdene

Marker kommune (Figur 1) ligger i den østre
delen av Østfold, og grenser i nord til Akershus
(Aurskog-Høland) og i øst til Värmland i
Sverige. Ellers har kommunen grense mot
kommunene Trøgstad, Eidsberg, Rakkestad og
Aremark. Kommunen omfatter de midtre deler
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ﬁnnes mye marine sedimenter (leire), noe som
påvirker vannkvaliteten i disse områdene positivt.
Områdene vest for Haldenvassdraget og sør for
E18 kalles lokalt Vestfjella, mens betegnelsen
Fjella ellers er foreslått for dette området
(Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen
1993). Dette området består mest av fattige
barskoger på skrinn mark, selv om det er merkbart
mer frodig i de østlige delene, noe som skyldes et
stort amﬁbolittområde som strekker seg fra Ørje
og sørvestover mot grensa til Rakkestad. I Fjellaområdet og i høyereliggende deler av Rødenes i
kommunens nordlige del er det foretatt omfattende
kalking av vann og vassdrag (Jansson 1996), og
dette foregår fortsatt. Øst for Øymarksjøen, hvor
marin leire og noe mer kalkholdig berggrunn gir
høyere pH, har ikke dette vært nødvendig.
Marker har et meget stort antall innsjøer.
Karlsen (1997) angir 338 vann i kommunen, hvor
deﬁnisjonen på et vann er det som er synlig på 1:50
000-kart (M-711). Det er bare Aremark og Halden
som har ﬂere vannforekomster i Østfold. De ﬂeste
innsjøene i Marker ﬁnnes i skogsområdene på
begge sider av Haldenvassdraget, og er oftest
små og næringsfattige. De to store innsjøene
Rødenessjøen (15,3 km 2 og 47 m dyp) og
Øymarksjøen (13,6 km2 og 35 m dyp) deler
kommunen på langs, og er også de største
innsjøene i Haldenvassdraget (Skulberg & Kotai
1982). De ﬂeste innsjøene i kommunen drenerer
hit. Helt sørøst i kommunen ligger Store Le, (areal
85 km2, dyp 102 m og teoretisk oppholdstid 22
år, Henrikson m.ﬂ. 1982), som er i en klasse for
seg. Bare ca. 10 km2 ligger imidlertid i Marker,
resten i Aremark, Värmland og Dalsland. Flere
mindre vann i sørøstre Øymark drener til Store
Le, og noen av disse tilhører Buervassdraget, som
kommer fra området ved den norske tollstasjonen
ved E18 og renner ut innerst i Otteidvika. I
kommunens sørvestlige del er det en del vann
som drenerer mot Rakkestadelva og Glomma. De
største av disse er Frønessjøen (ca. 0,8 km2) og
Kolbjørnsviksjøen (ca. 0,7 km2).
Mens Øymarksjøen og Rødenessjøen er
sterkt preget av forurensning/avrenning fra
jordbruk og bebyggelse, og har gråbrunt, lite

innbydende vann, er Store Le en typisk oligotrof
(næringsfattig) skogssjø med klart, rent vann og
pH i underkant av 7. Spesielt Rødenessjøen er
i en kritisk eutroﬁeringsfase, med omfattende
algeoppblomstringer på ettersommeren, mens
forholdene i Øymarksjøen er noe bedre. Også
Lundstjern i Rødenes og noen innsjøer i østre
Øymark (Gjølsjø, Stikletjern, Solerødtjern
og Ledengstjern) er mesotrofe-eutrofe, men
omfattende algeoppblomstringer av samme type
som i Rødenessjøen forekommer ikke her.
I 1827 ble det bygd en tømmerkanal fra Østre
Otteid ved Store Le via Skinnarbutjern og over
til Øymarksjøen. Denne kanalen var i drift fram
til 1956 (Nilsen 1997). Siden Skinnarbutjern
ligger flere meter høyere enn de to andre
innsjøene, var ikke de to vassdragene i direkte
kontakt. De store tømmer-mengdene som ble
ﬂøtet over her gjennom mer enn 100 år har vært
en mulig spredningsfaktor for ferskvannsarter,
ikke minst igler og snegl. Området har trolig
representert en viktig innvandringsvei for
ferskvannsorganismer fra det rike Vänern-området
og over til Haldenvassdraget, enten via kanalen
eller kanskje i tidligere tider da de to vassdragene
kan ha stått i direkte forbindelse med hverandre
her (Spikkeland m.ﬂ. 1999).
Metoder
Det er samlet inn opplysninger om ﬁskebestand fra
119 innsjøer i Marker i forbindelse med prosjektet.
De resterende vannansamlingene er nesten uten
unntak svært små lokaliteter, ofte myrpytter som
mangler ﬁsk. Ved kartlegging av ﬁskefaunaen i
Marker har vi i stor grad benyttet opplysninger
fra sportsﬁskere og lokalkjente folk. Flere av
deltakerne i prosjektet er aktive sportsﬁskere,
og har selv påvist de ulike artene i tallrike vann
gjennom ﬁske i mange år. Når det gjelder de mer
artsrike lokalitetene i kommunen, er det i ﬂere
tilfeller drevet prøveﬁske. Dette gjelder Store Le
(20.-21.9.96, 26.-27.9.97, 4.-5.8.98, 6.-7.9.99,
13.-14.9.2000), Skinnarbutjern (15.-16.5.98),
Lundstjern (28.-29.8.98), Solerudtjern (14.15.8.98), Helgetjern (25.-26.9.98) og Gjølsjø
(2.-3.9.99). I disse tilfellene er det benyttet fra
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Fig. 2. Dyvelen helt sørøst i Marker er eksempel på en grunt, ﬁsketomt skogstjern med tilnærmet
nøytralt vann. Begge salamanderartene ﬁnnes i tjernet. Tjernet ligger i et område med kalkholdige
bergarter. Foto: I. Spikkeland.
øyeblikket er usikker. Hornulke er bare funnet i
Store Le (Andersen m.ﬂ. 1998), og denne arten er
ellers i Norge bare påvist i Mjøsa (Sandlund 1979).
Hvitﬁnnet steinulke ﬁnnes tallrik i strandområdene
i Store Le, men er også kjent fra Øymarksjøen og
vassdraget nedstrøms, om enn noe mer fåtallig
enn i Store Le. Vi har ikke påvist denne arten i
Rødenessjøen, og den har trolig spredt seg fra
Store Le og over til Haldenvassdraget, og har
ikke greid å forsere fossen/slusene ved Ørje. Den
er for øvrig ikke registrert i Skinnarbutjern, som
har avløp både til Store Le og Øymarksjøen, noe
en skulle ha forventet dersom innvandringen har
skjedd denne veien. Det kan imidlertid tenkes
at arten er fåtallig og hittil ikke oppdaget, da
innsjøen mangler steinete strender hvor arten
lett kan påvises. Hvitﬁnnet steinulke er liksom
hornulke en meget sjelden ﬁskeart i Norge, og
har sin naturlige utbredelse her i landet bare
i Store Le og Haldenvassdraget, og muligens

3 til 10 garn, med maskevidde fra 10 til 40 mm.
Garna er satt på varierende dyp og i ulike deler
av innsjøene.
I tillegg til innsjøene, er noen bekker og elver i
kommunen blitt kartlagt ved elﬁske. Dette gjelder
særlig Engerelva, Taraldrudelva og Buerelvas
ulike greiner.
Resultater
Til sammen er det i påvist 24 fiskearter i
Marker (Tabell 1). Dette er et høyt tall i norsk
sammenheng, og artsantall på dette nivået ﬁnnes
bare i lavere strøk på Sør-Østlandet, i områder
som har tilknytning til større vassdrag.
Rødlistede arter
Tre, muligens fire av Norges seks rødlistede
ferskvannsfisker (Kålås m.fl. 2006) finnes i
kommunen. Dette er ﬂire, hornulke og hvitﬁnnet
steinulke. I tillegg kommer ål, hvor status for
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De høyereliggende innsjøene i kommunen,
spesielt i Fjella-området vest for Haldenvassdraget
og i Rødenes nord i kommunen, er først og fremst
abborens og ørretens rike, men også ørekyte
har en viss utbredelse her. Ellers kan trolig
ørret forekomme sporadisk i flere sjøer som
står i forbindelse med ørretelver, for eksempel
Kolbjørnsviksjøen (jfr. Vasshaug & Vøllestad
1990).
Åtte av artene er bare registrert i en eller ﬂere
av de store innsjøene, dvs. Store Le, Rødenessjøen
og Øymarksjøen. Dette gjelder laks, sik, lagesild,
krøkle, lake, hvitﬁnnet steinulke, hornulke og ål.
Antall ﬁskearter pr. vann
Figur 3 viser fordelingen av antall fiskearter
pr. vann. Også her er ål regnet med i Store Le,
Øymarksjøen og Kolbjørnsviksjøen. Vi ser at det
store ﬂertallet av vannene har 1-3 arter, og dette
dreier seg da vanligvis om abbor, ørret eller gjedde,
eller kombinasjoner av disse, eventuelt sammen
med mort. De innsjøene som har 5 arter eller mer
er vanligvis lavtliggende innsjøer, mens vann i
heiestrøkene på begge sider av Haldenvassdraget,
særlig de som ligger over marin grense, har få arter,
noe som åpenbart har med innvandringsforhold å
gjøre.

Fig. 3. Fordeling av antall ﬁskearter i 119
vann i Marker kommune.
også Rømsjøen, som drenerer til Foxen/Store
Le. Den er imidlertid utsatt i Utsjoki i Finland,
og har dermed fått mulighet til å spre seg til
Tana (Hesthagen & Østborg 2004). En tredje
ulkeﬁsk, steinsmett, ﬁnnes også i kommunen,
både i Store Le, Skinnarbutjern, Øymarksjøen og
Rødenessjøen. Også dette er en relativt sjelden
art i Norge. Den har en østlig utbredelse, og er
også sjelden ellers i Europa. Store Le er med sine
tre ulkearter en enestående innsjø i Norge, og en
blant ytterst få innsjøer i Europa med så stort
artsmangfold innen denne gruppen.

Forekomst til enkelte arter
Tabell 2 viser antall lokaliteter som de ulike artene
er registrert i. Abbor er ikke overraskende den
vanligste arten i kommunen, og forekommer i 96
vann. Deretter følger ørret (47), gjedde (43) og mort
(33). De andre artene opptrer i mindre enn 20 vann.
Hornulke, karuss, laks, røye og sik er bare påvist i
en eneste lokalitet i kommunen.
Bekkeniøye er bare kjent fra Buerelva i Øymark
og Taraldrudelva i Rødenes, men det er sannsynlig
at arten ﬁnnes andre steder også. Den er for øvrig
registrert i Bodabekken, som kommer fra norsk
side av grensen på halvøya Nebba, men munner ut i
Store Le/Foxen på svensk side. Her er den imidlertid
bare observert på svensk side av grensen.
Ål er tatt med i den nye rødlista (Kålås m.ﬂ.
2006) i kategorien CR (kritisk truet). Arten var

Artsmangfold
Naturlig nok er artsantallet størst i de store sjøene
i kommunen. Den mest artsrike innsjøen i Marker
er Store Le, hvor det er registrert 20 ﬁskearter
(Tabell 1). Dette plasserer innsjøen blant de mest
artsrike i Norge. Deretter følger Øymarksjøen og
Rødenessjøen med 17 arter, Kolbjørnsviksjøen
med 10 og Skinnarbutjern og Helgetjern med 8
arter. Ål er regnet med i artsantallet for Store Le,
Øymarksjøen og Kolbjørnsviksjøen, men som
nevnt ovenfor er det tvilsomt om denne arten
lenger ﬁnnes her.
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Tab. 1. Fiskearter i Marker kommune, med angivelse av artssammensetningen i de mest
artsrike innsjøene.
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Tab. 2. Antall innsjøer i Marker hvor de ulike artene forekommer.

Røye fantes visstnok tidligere
i et par dype skogsvann i
kommunen, ett i Fjellaområdet i Øymark og ett i
Rødenes, men er nå borte.
Dette skyldes trolig forsuring.
Arten ﬁnnes fortsatt i ett vann
i kommunen som resultat av
utsetting, men det er usikkert
om populasjonen vil overleve
på sikt.
Laks er fanget i Store Le
i et fåtall tilfeller i seinere
år. Dette må dreie seg om
vänernlaks, som trolig har
kommet dit ved egen hjelp.
Også regnbueørret finnes
i Store Le, og kommer fra
oppdrettsanlegg på svensk
side. Den er også satt ut i et
annet vann i kommunen, men
reproduksjon er ikke kjent.
Sik forekommer bare i Store
Le. Her lever den vesentlig
ute i de store vannmassene
utenfor Skromlane, og ﬁskes
med garn inne på grunnene
ytterst på halvøya Nebba i
november i forbindelse med
gytingen.
Lagesild og krøkle er
to andre laksefisker med
en meget begrenset forekomst i kommunen.
Begge forekommer bare i de store sjøene, dvs.
Rødenessjøen, Øymarksjøen og Store Le, men
her opptrer de til gjengjeld i stort antall. Krøkla,
som lokalt kalles slom, går bl.a. opp i Ørjeelva i
store mengder for å gyte om våren. Tradisjonelt
har dette skjedd tidlig i mai, men det synes som
om det nå skjer tidligere enn før, noe som trolig
har sammenheng med tidligere vår. Lagesilda
kalles lokalt vemme. Denne arten ble tidligere
ﬁsket med garn på høsten, men arten beskattes
bare i liten grad nå..
Marker har få selvreproduserende

tallrik i Store Le i den perioden da ﬂøtningen
pågikk, dvs. fram til 1960-tallet. På Østre
Otteid kunne en fiske mye ål under og ved
tømmermosene, og det kunne virke som om ålen
fulgte med tømmeret (L. Bakke pers. medd.). Da
ﬂøtningen opphørte, forsvant også ålen, uten at en
med sikkerhet kan påstå at stopp i ﬂøtningen var
årsaken. Også i Øymarksjøen fantes tidligere ål,
men muligens var det forurensningen i nedre del av
Tista som gjorde at arten ble mer og mer sjelden.
Kanskje hadde ﬂøtningen en viss betydning for
forekomsten her også. Ål forekommer muligens
fortsatt i Kolbjørnsviksjøen, som har avløp mot
Glomma.
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ørretbestander, noe som har sammenheng med
dårlig tilgang på gode gytebekker/elver med
permanent vannføring. Likevel antyder elﬁske
sommeren 2004 at arten reproduserer ﬂere steder
enn en tidligere har kjent til. Engerelva i Rødenes
har en god bestand (Karlsen 2001). I Buerelva
i Øymark ﬁnnes ørretbestand både i den delen
som går nordøstover fra Buer, i retning Årbogen
og Buerskogen, og i den greina som kommer
nordfra. Her er det god bestand fra Søenga og
nordover mot Stormosen. Selv om vannføringen
iblant nesten er borte i elva, overlever bestanden
i kulper i elvesystemet. Elﬁske i Taraldrudelva i
Rødenes i 2004 viste at det er en god ørretbestand
også der. Videre ﬁnnes også ørret i Risenelva,
Butjernbekken, Halvorsrudelva og Ørjeelva, og
sikkert i ﬂere andre bekker/elver også.
Karpeﬁsk utgjør den største gruppen av ﬁsk i
Marker, med totalt 8 arter. Etter de opplysninger
vi har, er det karuss som er den mest sjeldne av
disse. Karuss er bare påvist i Helgetjern ved Ørje,
og hit må den trolig ha kommet fra Rødenessjøen.
Det er sannsynligvis en tynn bestand av karuss
der, da arten ﬁnnes i Hemnessjøen (Øgderen)
noe lenger oppe i vassdraget (ett stort ind. fanget
i garn 1980, Spikkeland upubl.), i Hellsjøvann i
Høland og i Aremarksjøen (Haldenvassdragets
Fiskelag 1997).
Gullbust er nylig påvist i kommunen, og er
fanget på sportsﬁskeredskap både i Rødenessjøen,
Lundstjern og Øymarksjøen. Arten er tidligere ikke
kjent fra selve Haldenvassdraget, men er vanlig
i Iddefjorden, hvor vassdraget munner ut. Den
er imidlertid lett å forveksle med mort, og det er
ingen grunn til å tro at den er noen nykomling i
vassdraget. I Lundstjern er 1 ind. fanget, og dette
dreier seg trolig om et individ som har gått opp
bekken fra Rødenessjøen.
Flire er en annen karpefisk med begrenset
utbredelse i kommunen. Den er bare kjent fra
Rødenessjøen, Øymarksjøen, Ørjeelva, Helgetjern,
Gjølsjø og Kolbjørnsviksjøen. Den er ikke påvist i
Store Le og de eutrofe vannene i østre Øymark som
drenerer dit, men er angitt for innsjøer i Bengtsforstraktene, dvs. noe lenger nede i vassdraget

(Törnquist 1953). Status til bestanden i Gjølsjø er
noe usikker. Innsjøen hadde tett bestand av denne
arten på slutten av 1800-tallet (Collett 1897). Den
ble også fanget der på 1980-tallet (D. Krogstad
pers. medd), men ble ikke registrert ved prøveﬁske
i 1999. Dersom bestanden fortsatt eksisterer, må
den være tynn. Flire har en begrenset sørøstlig
utbredelse i Norge, i Østfold og Akershus.
Laue forekommer i 11 innsjøer. I tillegg
til Store Le, Øymarksjøen, Skinnarbutjern,
Rødenessjøen, Helgetjern og Kolbjørnsviksjøen,
er arten også angitt fra Hungervann og noen andre
småvann i det samme vassdraget, som munner
ut i Folkenborgvika i Rødenessjøen. I de eutrofe
vannene i østre Øymark er det trolig ikke levelige
vilkår for laue på grunn av oksygenforholdene
om vinteren.
Også sørv er påvist i 11 innsjøer. Dette er de
samme innsjøene som laua forekommer i, når vi
ser bort fra Hungervann og de andre småvannene
i samme vassdrag, hvor arten mangler. Det
ﬁnnes dessuten sørv i Gjølsjø, Ledengstjern og
Solerudtjern i østre Øymark.
Ørekyte er påvist i 17 lokaliteter. Den
forekommer først og fremst i Fjella-området,
men ﬁnnes også i Store Le, Rødenessjøen og
Øymarksjøen. I tillegg opptrer arten i ﬂere bekker
og elver, for eksempel Engerelva, Branesbekken
og Taraldrudelva i Rødenes. I Buerelva skal det
tidligere ha vært ørekyte ved Grøndal i øvre del
av vassdraget (K. Moen pers. medd.), men elﬁske
i Buervassdraget i 2004 ga negativt resultat for
denne arten. Arten ﬁnnes imidlertid i Bodabekken,
som munner ut i Foxen, men er bare observert
på svensk side. I Fjella-området ﬁnnes ørekyte
i Li-vassdraget og innsjøer som drenerer mot
Rakkestadelva.
Lake ﬁnnes bare i de tre store sjøene i kommunen,
Store Le, Rødenessjøen og Øymarksjøen. Det skal
tidligere ha vært lake i Ledengstjern, som ligger
nederst i Buervassdraget. Hit har den kommet fra
Store Le. Men senking av innsjøen på 50-tallet
skal ha ført til at arten døde ut. Ledengstjern har
nå et maksimalt dyp på ca. 2 m og er mesotrofteutroft, og er uaktuell som levested for lake.
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Fig. 4. Store Le er den mest artsrike innsjøen i Marker med 20 ﬁskearter. Bildet er tatt ved Engsvik
helt nord i Otteid-vika. Foto: I. Spikkeland.

i Haldenvassdraget, som er dominert av uklart
vann og store bestander av karpeﬁsk. Arten ble av
Huitfelt-Kaas (1918) angitt fra Femsjø nederst i
Haldenvassdraget, men denne opplysningen synes
å være tvilsom, da det ikke er kjent at den er påvist
der i seinere år.
Det har gått rykter om at karpe Cyprinus
carpio er satt ut illegalt i et par vann i Øymark
av utenbygds meitefiskere. Dette er forsøkt
sjekket ved prøveﬁske, men så langt er ikke arten
påvist.
Marker står i en særstilling i Norge når
det gjelder ulkefisker. Som nevnt ovenfor er
tre ulkearter påvist i kommunen. Allerede
Huitfelt-Kaas (1918) kom med opplysninger om
steinsmett i Haldenvassdraget, og nevner bl.a.
Rødenessjøen. Det synes ikke å være publisert
funn av denne arten fra Rødenessjøen seinere.
Arten har imidlertid ved ﬂere tilfeller dukket opp
i vannrenna på Kanalmuseet på Ørje, som får
vanntilførselen fra kraftverksdammen i Ørjeelva

I tillegg til artene som hittil er påvist, kan det også
være muligheter for å ﬁnne andre. Mest aktuell er
suter Tinca tinca, som er registrert i Torbetjern ved
Töcksfors (L.Carlson pers. medd.), en innsjø som
drenerer til Foxen/Store Le. Suter forekommer for
øvrig også i Lelång og Laxsjön nedstrøms Store Le
(Törnquist 1953). Det er derfor ikke usannsynlig
at arten også ﬁnnes i Store Le.
Av stingsildartene er det først og fremst
trepigget stingsild Gasterosteus aculeatus som
er aktuell. Denne arten er påvist i en fangdam på
Berg i Aurskog-Høland (Stokker m.ﬂ. 1999), men
elﬁske i småbekker i tilknytning til Rødenessjøen
og Øymarksjøen i 2004 ga negativt resultat.
Gjørs Stizostedion lucioperca er satt ut i
Hemnessjøen i øvre delen av Haldenvassdraget
(Haldenvassdragets Fiskelag 1997), men det er
uvisst om utsettingen har gitt noen bestand. I
tilfelle arten etablerer seg, vil den kanskje kunne
dukke opp i Rødenessjøen og Øymarksjøen også.
Forholdene skulle ligge godt til rette for gjørs
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Sjøorm eller
malle i Store Le?
Både Store Le
og Rømstjøen i
Rømskog har dybde
i overkant av 100
m, og er dermed de
dypeste innsjøene
i Østfold. Begge
sjøene har som
mange andre store
sjøer i Norge sine
sjøorm-historier.
Også sindige og
tillitvekkende
personer har
hatt underlige
Fig. 5. Hvitﬁnnet steinulke er ført opp på den norske rødlista, og ﬁnnes naturlig
opplevelser på
utbredt her i landet bare i Store Le og Haldenvassdraget fra Øymarksjøen og
Store Le, men
sørover. Foto: I. Spikkeland.
som i alle andre
like nedenfor Rødenessjøen. En steinsmett ble lokaliteter med sjøormhistorier mangler bevis. I
også fanget av I. Spikkeland i Rødenessjøen i 1983. Store Le har en ofte forklart observasjonene som
Ellers fanges steinsmett årlig i Øymarksjøen. Den malleobservasjoner. Malle Silurus glanis ﬁnnes
ble også påvist i Skinnarbutjern i forbindelse med i Sverige, og kan oppnå en anselig størrelse.
prøveﬁske i 1998, da ett ind. ble fanget levende og Nordisk rekord er en malle tatt ved Eskilstuna
ett ind. ble funnet i magen til ei gjedde. I Store Le tas med lengde 3,6 m (Pethon 1989). Dersom malle
også ofte steinsmett, men her dominerer hvitﬁnnet forekommer i Vänern ville det ikke være så
steinulke, særlig i de innerste delene av Otteidvika. usannsynlig at arten også kunne ﬁnnes i Store Le.
I Øymarksjøen er forholdet omvendt. Her synes Temperaturforholdene her burde være akseptabel
hvitﬁnnet steinulke å være forholdsvis sjelden, og for denne varmekjære arten. Men til tross for at det
ulkeﬁskene synes generelt å være mer fåtallige her ofte blir hevdet at malle forekommer i Vänern, er
enn i Store Le. Dette kan kanskje ha sammenheng dette ikke bevist (Hans Kongbäck pers. medd.).
med en større lakebestand. Første observasjon Dermed blir også sannsynligheten for at det skulle
av hvitﬁnnet steinulke i Øymarksjøen ble gjort være malle i Store Le svært liten. Lineﬁske i
15.10.1998, da ett ind. ble fanget av I. Spikkeland innsjøen har ikke gitt noen indikasjoner på at arten
ved Vestre Otteid i forbindelse med innsamling av ﬁnnes her, og en høyst sannsynlig konklusjon er
virvelløse dyr. Men fem dager tidligere ble samme at malle ikke forekommer i Store Le.
art fanget i Aremarksjøen nedstrøms Øymarksjøen
i forbindelse med en tilsvarende undersøkelse der. Sportsﬁske i Marker
Haldenvassdragets Fiskelag (1997) nevner for Marker kommune har et rikt og variert tilbud til
øvrig at tidligere ﬁskeforvalter Heidi Hansen har sportsﬁskere. Fiske etter hvitﬁsk og edelﬁsk er
registrert hvitﬁnnet steinulke i Femsjø. Ut fra våre meget bra. Tilbudene strekker seg fra moderne
opplysninger ser det altså ut til at hvitﬁnnet steinulke trolling på de store sjøene til ﬂueﬁske og meite
i Haldenvassdraget bare ﬁnnes fra Øymarksjøen og etter ørret i stille skogsvann. Tilgjengligheten
er god. Alle de tre store innsjøene har båtutsett.
sørover, og ikke i Rødenessjøen.
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Adgangen til ﬁske etter ørreten i Fjella er også
god via skogsbilveier. Fiskekort selges i G-sport
på Ørje.
Når det gjelder trolling (dorging med dyprigg
og plainerboards) tas det hvert år gjedde over ti
kilo.
Det tas også mye grov abbor. De store sjøene
har mange frittliggende grunner, og tar man tid til
å bli kjent ﬁnner man storﬁsken.
Ørret finnes i mange vann. Øymark Jeger
og Fiskeforening driver eget klekkeri, og hvert
år bæres det ut mange tusen ørretunger. Både
ﬂueﬁske og meite gir bra ﬁske. Døgnﬂuer, vårﬂuer
og ikke minst landinsekter gir ofte vakaktivitet.
Spesielt den vanlige skogsmauren står høyt på
menyen til ﬁsken.
Når det gjelder meite etter hvitﬁsk har Marker
et bredt tilbud, både i de store sjøene og i mindre
vann og tjern. Moderne meitemetoder kan gi stor
ﬁsk. Mest spennende er kanskje artene brasme,
ﬂire og sørv, i tillegg til stor abbor.
Databasen Markerﬁsk – tilgjengelig på web
For den som er interessert, er det mulig å gå inn
på internettadressen www.forskningsrommet.
org/index.htm, som ligger på sidene til
Haldenvassdragets Kanalmuseum på Ørje. Her
vil det være en lenke til databasen Markerﬁsk,
hvor bl.a. informasjon om de enkelte vann og
deres ﬁskesamfunn vil være tilgjengelig.
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Spesialtilbud på boka “Fuglelivet ved Borrevannet”
I 2003 utkom boka “Fuglelivet ved Borrevannet” skrevet av Horten-ornitologene Henning Anker
Johansen, Kjetil Johannessen og Ivar Lundstad.
Gjennom 189 sider med nesten 100 fargebilder, beskrivelse
av fugleåret, områdebeskrivelse, kart og artsomtale blir
Borrevannets unike fugleliv presentert.
Boka ﬁkk strålende kritikk både i Vår Fuglefauna og Fauna
og har vært svært populær.
Restopplaget legges nå ut for salg. Dvs dette er siste
anledning til å skaffe seg boka.
Vi har i denne sammenheng valgt å komme med et unikt
tilbud til NOFs medlemmer.
For bare kr. 100,- (pluss porto) er boka din.
Ordinær utsalgspris frem til i dag har vært kr. 300,Benytt anledningen til å skaffe deg ett eller ﬂere eks. av
boka før det er for seint!
Interesserte kan kontakt stiftelsen Borrevannets Venner
v/Ivar Lundstad, Klokkeråsen 51 B, 3180 Nykirke,
ivar.lundstad@h-nett.no, tlf. 982 99 113.
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