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1. BAKGRUNN
Nye Veier AS planlegger og bygger ny E39 på strekningen fra Kristiansand til Ålgård. Foreslått veitrase 
gjennom Mandal kommune (Lindesnes kommune fra 1.1.2020) krysser nedslagsfeltet til 
drikkevannsforsyningen til Mandal by. Det er derfor foreslått å endre vannforsyningssystemet til 
Mandal. 

Eksisterende hovedvannkilde Skadbergvann består uendret som i dag. Hovedgrepet er at 
eksisterende suppleringsvannkilde Ommundsvann saneres og erstattes med Møglandsvann som ny 
suppleringsvannkilde. I tillegg foreslås Moslandsvann som reservevannkilde. Omleggingen av 
vannkilder er beskrevet i «E39 Mandal-Lyngdal øst - KU Tilleggsutredning Drikkevann».

Det ble gjennomført feltundersøkelser for å undersøke hvorvidt fiskearten sørv er etablert i 
drikkevannskildene Ommundsvann og Skadbergvann i Mandal kommune.

Fiskearten sørv er observert i Møglandsvann. Dette notatet beskriver arten og forholdet til foreslått 
fremtidig drikkevannssystem til Mandal by. 

2. SØRV I DRIKKEVANNSKILDER
Sørv er en karpefisk utenfor sitt naturlige leveområde og behandles som en fremmed art på 
Sørlandet. Sørv har blitt brukt som agnfisk og har på den måten blitt satt ut flere steder hvor den har 
reprodusert seg og spredt seg langs vannveiene.

Sørven lever av vannplanter og zooplankton, noe som kan påvirke vannkvaliteten i drikkevannskilder 
negativt ved at næring fra vannplanter og sedimenter blir tilført de frie vannmassene og dermed øke 
primærproduksjonen i innsjøen (gi en eutrofieringseffekt). Samtidig kan sørven beite ned 
zooplankton, som beiter på alger, og dermed forsterke algeoppblomstringer ytterligere. Dette er en 
svært forenklet beskrivelse av mekanismene involvert, se Walseng (2018) for inngående beskrivelser.  

I konklusjonen i Walseng (2018), det mest oppdaterte arbeidet på sørv på Sørlandet, er det et åpent 
spørsmål om sørven etablerer seg i næringsrike vann, eller skaper de næringsrike forholdene ved å 
være der. I arbeidet med drikkevann og i tråd med føre-var-prinsippet vurder vi at dette ikke kan stå 
åpent. Inntil det motsatte er bevist må vi arbeide ut ifra at sørv gir økt næringstilførsel, økt risiko for 
skadelige algeoppblomstringer og økt rensebehov, og at den utgjør en risiko for vannkvaliteten i 
drikkevannskilder. 

Innførselen av sørv er derfor sterkt uønsket i drikkevannskilder og vannforekomster hvor den ikke 
hører hjemme for øvrig. 

3. LOVER OG REGLER
Sørvens evne til å påvirke vannkvaliteten i innsjøer må ses på som en forurensningskilde og falle inn 
under drikkevannsforskriften §4 om forurensing: 

Det er forbudt å forurense drikkevann. Forbudet omfatter alle aktiviteter, fra 
vanntilsigsområdet til tappepunktene, som medfører fare for at drikkevannet blir forurenset.

Siden sørv er utenfor sitt naturlige utbredelsesområde behandles den som en fremmed art etter 
naturmangfoldloven og kan derfor ikke spres. Naturmangfoldloven kapittel IV om fremmede 
organismer §28 om krav til aktsomhet: 

Videre heter det i andre ledd at:
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Den som setter i verk virksomhet eller tiltak som kan medføre spredning 
eller utslipp av levende eller levedyktige organismer til steder der de ikke 
forekommer naturlig, skal i rimelig utstrekning treffe tiltak for å hindre dette.

Konklusjonen fra fremmedartvurderingen av arter utenfor sitt naturlige utbredelsesområde er sørv:

«Sørv har i dag et stort invasjonspotensial, og den dukker stadig opp i nye lokaliteter. 
Dette gjelder spesielt på Sørlandet, men spredningen på Østlandet er også 
faretruende. Den økologiske effekten av sørv er vurdert som middels, og den 
plasseres følgelig i kategorien svært høy risiko. Det er mangel på kunnskap om 
sørvens biologi og interaksjon med andre fiskearter i norske vassdrag.» 
(Fremmeddatabasen 2018)

Sørv er altså en fremmed art i Mandal og den kan etter loven ikke spres. Nye tiltak som kan øke 
spredningsrisiko vil derfor være i strid med lovverket. 

4. FELTUNDERSØKELSER 
Et enkelt fiske med garn og el-fiskeapparat ble gjennomført for å avdekke om sørv har etablert seg i 
de ulike vannforekomstene. Sørv opptrer ofte i tette bestander og vandrer inn på grunt vann i 
skumrings- og nattetimene. Et garn på tvers av land i forbindelse med vegetasjonsbeltet i vannkanten 
ble derfor satt i Ommundsvann og Skadbergvann. I Storebekken mellom Møglandsvann og 
Ommundsvann ble det fisket med elfiskeapparat i et relativt stilleflytende parti midt mellom 
vannene. Observasjoner fra land over 1-2 timer ble gjennomført i Skadbergvann i skumringstimene. 
Det var skyfri himmel og vindstille, noe som ga gode observasjonsforhold. 

Siden dette er drikkevannskilder var det et stort poeng å opptre så skånsomt som mulig for å unngå 
oppvirvling av sedimenter o.l. Ved bekreftet funn av sørv ble undersøkelsene i vannet avbrutt. 
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Figur 1. Oversikt over undersøkelsesområdet med dagens og mulig fremtidig vannoverføringssystem. 

5. RESULTATER
Sørv er påvist i Møglandsvann og vi antok det som sikkert at den er etablert der. Det er derfor sannsynlig 
at den også finnes i Ommundsvann som ligger nedstrøms. Sannsynlig spredningskorridor er Storebekken, 
men det kan være uavhengige utsettinger av sørv som ikke er kjent også i Ommundsvann. (Karpefisk som 
må antas å være sørv ble også observert ved kulverten under Møglandsveien under befaringen, men det 
ble ikke gjort forsøk på fangst i Møglandsvann).  
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Under feltarbeid 26.08.19 ble det ved hjelp av elektrisk fiske funnet sørv i Storebekken, midt mellom 
Møglandsvann og Ommundsvann. Dette bekrefter at det er en spredning til Ommundsvann. Bekken er for 
bratt og stri for at fisk kan svømme opp bekken (med unntak av ål). 

 
Figur 2 T.v. Sørv fanget i Storebekken mellom Møglandsvann og Ommundsvann, t.h. sørv fanget med garn i 
Ommundsvann. 

For å forsøke å bekrefte om sørv har etablert seg i Ommundsvann ble det forsøkt med garn og enkelt 
elfiske i nærhet av og i vegetasjonsbeltet i kantsonen i skumringstimene. Dette ga positivt resultat 
der enkelte sørv ble fanget. Grupper med sørv ble observert fra land og overflatebeiting av insekter 
eller zooplankton av det som sannsynligvis var sørv ble observert. Dette indikerer at det med all 
sannsynlighet er en livskraftig og reproduserende bestand med relativt høy tetthet av sørv i 
Ommundsvann. Sannsynligheten for at Stuvvatnet og Isumstadvatnet nedstrøms Ommundsvatnet er 
kontaminert med sørv er stor, men dette ble ikke undersøkt. 

Skadbergvann er et isolert og svært lite nedbørsfelt uten innsjøer oppstrøms. Eneste kilde til sørv i 
Skadbergvann vil derfor være utsettinger eller via overføringsledningen fra Ommundsvann. Det ble 
gjennomført et enkelt fiske med garn og el-fiskeapparat med lik metodikk som i Ommundsvann, uten 
at sørv ble observert. Det ble heller ikke sett vak av samme type som i Ommundsvann, men klassiske 
ørretvak ble observert. Ut fra inntrykket fra feltundersøkelsene ser det ikke ut til at sørv har etablert 
seg i Skadbergvann, men en definitiv bekreftelse på at den ikke finnes er ikke mulig uten omfattende 
prøvefiske i vatnet, gjerne med finmasket garn. Indikative undersøkelser som miljø-dna-analyser eller 
undersøkelser av zooplankton vil ikke kunne definitivt avgjøre om det er sørv i vannet eller ikke, 
siden 1: dette er et manipulert økosystem som påvirker zooplanktonsammensetningen og 2: gener 
fra sørv spres gjennom overføringsledningen fra Ommundsvann. 

Om sørv blir overført til Skadbergvann er det ikke usannsynlig at en reproduserende bestand blir 
etablert i vatnet. Om det skjer eller har skjedd vil det være svært uheldig for Skadbergvann som 
drikkevannskilde. 

Det har ikke lykkes oss å finne informasjon om fiskesamfunnet i Moslandsvann og det er usikkert om 
det finnes sørv der. Moslandsvann drenerer til Mandalselva som inneholder sørv. Naturlig spredning 
fra Mandalselva er ikke mulig siden bekken er bratt og inneholder dammer/stemmer som ikke lar seg 
passere av fisk (Berger 2005).
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6. KONSEKVENSER AV NY VANNLEDNING FRA MØGLANDSVANN
Vi kan med sikkerhet si at sørv er etablert i Ommundsvann. Flytting av overføringsledningen fra 
Ommundsvann til Møglandsvann vil i prinsippet ikke være en endring fra dagens situasjon. 

En ny overføringsledning fra Møglandsvann, vil ikke utgjøre en større spredningsrisiko enn dagens 
situasjon forutsatt at de tekniske løsningene er like (inntaksdyp, pumper, dimensjoner osv.). Om 
overføringen skal skje med selvfall uten pumping, vil spredningsrisiko øke, siden det kan være høy 
dødelighet i vannpumper. En økning av dimensjonene på vannledningen fra hva som finnes i dag eller 
spesielt overføring med selvfall vil trolig øke spredningsrisikoen noe. 

Om sørv blir overført til Skadbergvann er det ikke usannsynlig at en reproduserende bestand blir 
etablert i vatnet noe som vil være svært uheldig for Skadbergvann som drikkevannskilde. 

Det må anses å være en spredningsrisiko knyttet til dagens praksis, med pumping av vann fra 
Ommundsvann. Om det til tross for dette viser seg at sørv ikke har spredt seg til Skadbergvann vil 
etableringen av et nytt inntaksarrangement ved Møglandsvann gi mulighet til å utbedre eventuelle 
spredningsbarrierer, om dette prioriteres i planleggingen av overføringsledningen. 

7. OPPSUMMERING

 Vi kan med sikkerhet si at det finnes sørv i Ommundsvann og dette er etter all sannsynlighet 
en reproduserende og livskraftig bestand.

 Det er usikkert om sørven har blitt overført til Skadbergvann via overføringsledningen fra 
Ommundsvann. Undersøkelsen som ble gjennomført er ikke tilstrekkelig til å si at det ikke 
finnes sørv i Skadbergvann til tross for at det ikke ble gjort noen observasjoner under fisket. 

 Det må antas at det er en spredningsrisiko knyttet til den eksisterende overføringsledningen 
fra Ommundsvann

 Om sørv blir overført til Skadbergvann, er det ikke usannsynlig at en reproduserende bestand 
blir etablert i vatnet noe som vil være svært uheldig for Skadbergvann som drikkevannskilde. 

8. ANBEFALINGER 
Selv om det ikke ble observert sørv i Skadbergvann er det ikke usannsynlig at den finnes der grunnet 
overføringsledningen fra Ommundsvann. Før det settes inn dyre og drastiske tiltak knyttet til tiltak 
for å hindre spredning fra nye overføringsledninger, bør grundige undersøkelser gjennomføres for å 
avdekke om skaden allerede har skjedd. Dette bør gjøres ved et fullt prøvefiske med garn i 
Skadbergvann. 

Leveområdet til sørv er i stor grad i og langs vegetasjonsbeltet langs breddene av innsjøer. Sørv 
legger egg i kantsonene, gjerne festet til vannplanter og stein, noe som gjør det lite sannsynlig at 
befruktede egg kan utgjøre en stor spredningsrisiko gjennom overføringsledninger, om et 
dypvannsinntak blir valgt. Eventuelle filter ved inntaket må derfor i første rekke hindre at levende 
fisk blir transportert gjennom ledningsnettet. 

Aktuelle tiltak, i tillegg til filterløsninger på inntaket, kan være å bruke flere men små pumper fremfor 
en stor og andre tekniske installasjoner som gir hyppige og raske trykkendringer langs transportruten 
mellom Møglandsvann og Skadbergvann. Om det stemmer at sørv ikke har spredt seg til 
Skadbergvann vil etableringen av et nytt inntaksarrangement gir en mulighet til å sikre at sørv ikke 
blir spredt, om dette prioriteres i planleggingen av overføringsledningen. 
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