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Bakgrunn

• Driftsassistansen ønsket å ha fokus på problematikken 
rundt Krypsiv.

• Jeg jobber ikke med denne problematikken selv og skal 
ikke prøve å ”løse problemet”.

• Men, jeg er utdannet økolog og dette er i bunn og grunn 
et økologisk problem.

• Baserer meg på litteratur supplert med egne vurderinger.
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www.aphotoflora.com



Tema som presenteres

• Hvilke problemer medfører krypsivveksten i Norge?

• Spredning av arter i et globalt perspektiv

• Krypsivproblemet i en økologisk sammenheng

• Forklaringer som er lansert for problemvekst av krypsiv

• Hvilke forklaringer støttes av forskning?

• Konkrete tiltak som er forsøkt.
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Krypsiv (juncus bulbosus)

Krypsiv, flerårig art i sivfamilien. 3–20 cm høye strå som av og til ligger ned og 

slår røtter, har en knoll ved stengelbasis. Blomstene sitter i små hoder på 

sprikende grener. Krypsiv er en amfi-atlantisk art som vokser på torvmark og i 

ferskvann nord til Troms.

Store Norske Leksikon
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Definisjoner

Invaderende arter: arter som sprer seg ukontrollert utenfor sitt 

opprinnelige leveområde. Mink fra Nord-Amerika er et eksempel.

«Nuisance growth» (problemvekst): når en art begynner å «ta 

kontroll» over et økosystem i eller utenfor sitt opprinnelige leveområde. 

Krypsiv i Norge er et eksempel. 6



Friluftsliv, bading og fisking reduseres i verdi
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Laksens gyteplasser kan ødelegges 
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Kilde: NINA, Krypsivprosjektet på Sørlandet.

Overlapp mellom laksens gyteområder og voksesteder for krypsiv ved 
Laudal i Mandalselva



Tetting av inntaksrister på kraftverk
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http://www.enerquip.no



Økologiske endringer !!
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Arter som er ”ute av kontroll” er et stort globalt 
problem.
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English ivy (Eføy)

12

• Innført til USA med 
europeerne.

• Danner monokultur og 
fortrenger naturlige planter på 
bakken.

• Vokser over trær og hindrer 
dem i å få tilgang til lys slik at 
de til slutt kveles og dør.

.



Fire ants
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Krypsiv har naturlig forekomst i Europa og Nord Afrika ”svartliste 
art” i resten av verden.
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www.discoverlife.org
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Spredning av krypsiv i Australia
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Krypsiv er en av mange fremmede arter 
som invaderer Hawaii

• Invasjonen av insekter, sykdomsorganismer, slanger, ugress og andre 
skadelige organismer er den største trusselen mot Hawaii sin økonomi og 

miljø. Skadedyr fører til millioner av dollar i avlingstap, utryddelse av 
stedegne arter, ødeleggelse av urskog, og spredningen av sykdommer.

.

• Hawaiis evolusjonære isolasjon fra kontinentene, og øystatens 
moderne rolle som det kommersielle sentrum av Stillehavet gjør disse 

øyene særlig utsatt. Til tross for innsatsen til mer enn 20 statlige, føderale 
og private instanser øker tallet på uønskede fremmede arter i et 

urovekkende tempo - ca 2 millioner ganger raskere enn den naturlige 

hastigheten
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Menneskelig påvirkning er oftest årsaken!

Artsflyttinger arrangert av mennesket går ofte galt:

• Mink innført som pelsdyr ble negativ for bla sjøfugl 

• Ørekyte innført som agnfisk ble negativ for ørret.

• Hagelupin fortrenger naturlige plantesamfunn. 
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Vasspest i Østensjøvannet  

• Vasspest er en Nordamerikansk planteart som ble 
innført til Europa i 1836.

• Først registrert i Norge i 1925.

• Pr. 1.10.2012 etablert i 110 lokaliteter i 12 fylker

• NIVA: spredningshastighet 4,4 km/år nedover 
Drammensvassdraget

Foto NINA SCHYBERG OLSEN
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Biologiske forklaringer 
(koevolusjon)

• Arter som har levd lenge sammen i et område «holder hverandre i sjakk» 

gjennom konkurranse basert på en felles evolusjonær historie «Når løvene 

blir litt bedre jegere blir gasellene litt raskere»=Likevekt.

• Dette kan sammenlignes med menneskelig krigføring. Alle tradisjonelle 

våpen har et «motvåpen». I perioder med balanse.

� Sverd-brynje

� lanse-visir

� tanks-bazooka. 

• Noen ganger i historien har denne balansen blitt forrykket:

� Djengis Kahn stormet gjennom Europa på hest (1200 tallet)

� Utvikling av atombomben endret 2 verdenskrig

• Når slike endringer skjer finnes det ikke forsvar på kort sikt. Dette må 

utvikles og det vil ta tid.
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Evolusjon

• Skjer indirekte gjennom litt større statistisk sjanse for at gener med de best 
egnede egenskapene videreføres innen arten.

• Saktegående prosess

• Gir invaderende arter god tid på seg til å bli dominerende.
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Endrede fysiske forhold

• I naturen er det alltid kamp om knappe ressurser. 

• Ulike arter har ulik evne til å utnytte de ulike ressursene. 

• Når de fysiske forholdene (næring, lys, temperatur osv) endres blir noen 

arter favorisert og andre blir hemmet.

• Redusert isdekke på grunn av global oppvarming hemmer isbjørnen 

fordi den mister jaktområder, mens algene i havet får mer lys og blir 

favorisert.

• Økt fosfortilførsel til innsjøer favoriserer giftige cyanobakterier

(blågrønnalger), men hemmer fisk på grunn av dårlig vannkvalitet.



Historisk utvikling

• Fram til ca 1975 regner de fleste 

med at krypsiv oppførte seg 

“normalt”

• Etter ca 1980 ble det observert 

massiv vekstøkning hos krypsiv i 

Sør-Norge. 

• Tilsvarende problemvekst har 

senere blitt rapportert i et økende 

antall  Europeiske innsjøer og 

elver.

• Lite forskning på problemvekst 

hos krypsiv internasjonalt.

• Det ser ut til å være en viss enighet 

om at om problemvekst oppstår i 

områder som har vært eller er 

utsatt for forsuring.
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Miljolere.no: skadede fiskebestander pga sur nedbør



Den lokale utfordringen

• I forvaltningsplanen for Otra er 

krypsivet beskrevet som den 

største utfordringen for vassdraget

• Kjell Ingolf Ropstad (KrF): 

«Problemet gjør det umulig å 

oppfylle forpliktelsene i henhold til 

vannforskriften» og «akkurat denne 

utfordringen, som kanskje er litt 

spesiell for Sørlandet, er det 

vanskelig å få forståelse for i resten 

av landet»
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Observasjon: mye krypsiv der N 
nedfallet er høyest.
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Kilde: Norsk institutt for luftforskning (NILU).



• Global oppvarming, økende CO2 i atmosfæren og økt vinteravrenning er alle 

faktorer som vil virke positivt i forhold til vekst og overlevelse av krypsiv på 

sørlandet.

• Samlet sett synes det å være en klar dokumentasjon på at vi nå er inne i en 

klimatisk gunstig periode for vekst av  krypsiv.

• Men: hva skiller krypsiv fra andre planter?
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• Kraftig krypsivvekst har oppstått i innsjøer etter kalking. 

• Kraftig vekst er registrert både på regulerte og uregulerte, kalkede og 

ukalkede elvestrekninger.

• Det er en påfallende sammenheng mellom utbredelsen av problemvekst og 

høyt nedfall av atmosfærisk nitrogen. Denne problemstillingen bør derfor 

undersøkes nærmere.
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Hypoteser

• Forsuring

• Nitrogen nedfall

• Kalking

• Opphør av kalking og «reforsuring»

• Mer CO2 løst i vann

• Mer ammonium

• Mer fosfor og dermed mer påvekstalger

• Milde vintre som fører til mindre isgang og større overlevelse

• Skjevheter i forholdet mellom de viktigste plantenæringsstoffene karbon (C), 

nitrogen (N) og fosfor (P) i vann og sediment. 
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NIVA, gjødslingsforsøk i Nedre Lundetjenn
1999-2001

Gjødslingsforsøk i Nedre Lundetjern i Grimstad kommune 1999-2001:

• Fosfor (P) tilført

• Krypsiv dekningsgrad fra 25% �ca 1% (Mjelde 2004)

Antatt årsak:

• Økt P �mer påvekstalger � mindre krypsivvekst

• Men gjentatt forsøk i 2006 og 2007 ga betydelig mindre effekt
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Mjelde M (2004). The development of bulbous rush -Juncus bulbosus-in Upper and Lower Lundetjern. NIVA 
report, pp. 17.
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Laboratorieundersøkelse: Therese Fosholt
Moe m.fl. Universitetet i Oslo
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Regional 
innsjøundersøkelse 
2007

153 innsjøer i Sør-Norge
ble undersøkt

Kilde T.F.Moe
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Konklusjoner regional 
innsjøundersøkelse 2007
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Dr. avhandling 2012: Fant ikke støtte for 

noen av hypotesene:

1. Økt nitrogen nedfall (N/P) basert på 

vannprøver fra 153 innsjøer og 28 elver 

og 100 planter som i lab forsøk fikk ulike 

N/P tilførsler.

2. Vannkjemi

3. Sediment kjemi 

4. Porevann kjemi

5. Nedslagsfeltets egenskaper

6. DNA forskjell mellom “vanlig” og 

“problematisk” krypsiv 

“The upside of these “negative” conclusions however, is that we can now
exclude several candidate parameters as the causes for nuisance growth. The most 

important being genetic differences and elevated N:P ratios.”



Therese Fosholt Moe  Dr. avhandling
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Fant støtte for at:

1. Den mest problematiske veksten skjedde under de mest 
næringsfattige forholdene fordi krypsiv trengte mindre N 
og P enn de fleste andre vannplantene.

2. Indikasjon på at ammonium (NH4) spilte størst rolle i 
elver mens CO2 spilte størst rolle i innsjøer, men kunne 
ikke forklare dette.



Egne spekulasjoner

«Vekstsesongen sør i Skandinavia har flere steder økt med 30-40 dager siden 

1980. Den globale temperaturen øker, og da særlig i de nordlige områdene» 

NINA

• Dette er en stor endring i fysiske forhold som kan ha favorisert den 

vekstformen krypsiv har (mattevekst) i forhold til konkurrerende arter 

(redusert dødelighet) og evne til å skygge ut andre vannplanter.

• Kanskje sur nedbør skapte en ubalanse i plantesamfunnet som gjør at 

krypsiv har fått liten konkurranse og at denne effekten ytterligere forsterkes 

av klimaendringer. 
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Mekanisk fjerning

• Gravemaskin: På lav vannføring tas krypsivet og mudder opp med 

gravemaskin. Massene legges på elvebredden eller kjøres bort.

• Klipping med amfibiekjøretøy: Krypsivet klippes av, samles opp og legges 

på land.

• Klipping, fresing og spyling: omtrent som en jordfres som brukes i 

landbruket) og spyling av bunnsedimentene.
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Utstyr for å frese og spyle krypsiv og bunnsedimenter. 

Foto: Tom Arild Homme.
Amfibiekjøretøy som klipper krypsiv. Foto: Tom Arild Homme 



Styrt innfrysing

Forutsetter regulerte vassdrag:

• Reduserer vannføring og vannstand i en kald periode 

om vinteren.

• Lav vannføring opprettholdes til krypsiv fryser inn 

• Rask vannstandsøkning medfører isgang med 

innefrosset krypsiv.

• Gjennomført nedstrøms Brokke kraftverk i Otra og 

Smeland kraftverk i Mandalselva.
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www.otrakraft.no



Manipulering av vannstand

Forutsetter regulerte vassdrag:

• Ved Sira-Kvina kraftverk ble det satt inn tappeluke i terskelbasseng med 

stor vekst av krypsiv

• Senkning av vannstand viste god effekt på mengden krypsiv, særlig når 

nedtappet periode vart i over 1 år.

44Foto: Jan Kåre Rafoss



Alle mekaniske løsninger  = 
«symptombehandling med høye kostnader»

45

Foto: Svein Haugland



«Det kan virke som ingen av de tiltaksmetodene som til nå er prøvd ut, gir 

permanent reduksjon i utbredelsen av krypsivet. Uavhengig av metode ser 

man stor grad av reetablering etter allerede to til tre år. Dette tyder på at nye 

tiltak må gjennomføres på nytt etter relativt kort tid».

«Svaret på om det er mulig å bli kvitt krypsivproblemene på Sørlandet er altså 

nei ut fra dagens kunnskap. Vi trenger å vite mer om årsakssammenhengene 

før vi kan svare ja på spørsmålet.»
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Takk for oppmerksomheten!
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Kilder
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http://www.weedfutures.net/species.php?id=173&new_window=1

www.vannportalen.no/2_2_ThereseFosholtMoe_bMudp.pdf

http://fallout.wikia.com/wiki/Fire_ant_(Fallout_3

http://phillanoue.files.wordpress.com/2012/06/mink-in-the-marsh-sun-ng-01.jpg

http://www.fylkesmannen.no/Vest-Agder/Nyheter/Krypsiv-inn-pa-

statsbudsjettet-igjen-/

http://fumblingwiththestringsofthelunarharp.wordpress.com/2012/10/13/the-

impossibility-of-growing/


