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Sammendrag
Rødgjellet solabbor (Lepomis gibbosus) 
er en liten abborfisk som finnes naturlig 
i østre deler av Nord-Amerika. Arten er 
opprinnelig hjemmehørende øst i Nord 
Amerika, fra New Brunswick og sørover 
til Florida. Solabbor ble innført til Europa 
for mer enn hundre år siden, og rappor-
teres fra Frankrike i 1877, og fra Tysk-
land noen år senere. I Danmark ble de 
første registreringer gjort i 2002. Arten 
er nå registrert i nær tretti land i Europa. 
I Norge ble rødgjellet solabbor første 
gang påvist 2004 i et tjern i Asker vest for 
Oslo, men den finnes nå i minst tre min-
dre tjern i området. Vi gir her en gjen-
nomgang av artens biologi og habitat-
preferanser, i den utstrekning dette er 
kjent. Vi har også foretatt en sammen-
stilling av erfaringer og studier fra Euro-
pa for øvrig, samt en gjennomgang av 
det man vet om det lokale sprednings-
mønsteret i Norge. Det gis også en kort 
drøftelse av mulige tiltak for å begrense 
videre spredning.

Summary
The pumpkinseed sunfish (Lepomis gib-
bosus) belongs to the Perciformes and 
has its natural distribution in the eastern 
parts of North America, from New 
Bruns wick to Florida. The species was 
introduced to Europe more than hun-
dred years ago, and reported from France 
1877, and from Germany a few years 
 later. The first record from Denmark was 
done 2002. The species is now reported 
from nearly thirty European countries, 
and it has repeatedly been shown to pos-
sess invasive features. Pumpkinseed sun-
fish was found in a small lake in Asker 
municipality in southern Norway 2004, 
but occurs now in at least three different 
ponds in the region. We present a review 
of biology and ecological needs of the 
species, and what is currently known 
about its invasive capacities. Moreover, 
we sum up what is known about its pre-
sent occurrence in Norway, and discuss 
possible mitigation measures to avoid 
wider distribution. 
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Morfologi
Rødgjellet solabbor kan vanskelig for-
veksles med andre ferskvannsfisker i 
norsk fauna, figur 1. Arten har høyrygget 
og smal kroppsfasong, der det spesielle 
fargespekteret skiller den fra alle andre 
ferskvannsfisker i Norge. Den markerte 
svarte flekken rett bak gjellelokket er 
også et karakteristisk kjennetegn. Rygg-
finnen er lang og todelt. Den minste 
 delen er fremst, og består av 9-12 stive 
finnestråler, mens den noe høyere baker-
ste del har 10-14 mykere finnestråler. 
Gattfinnen har 3 stive finnestråler og 

mellom 8-14 mykere stråler. L. gibbosus 
har en heltrukken sidelinje, med avbøy-
ing mot ryggen i midtre deler av krop-
pen. Munnen er liten, og hodepartiet og 
ryggen har varierende fargespill, men er 
av farge gjerne grønn, blålig eller oliven. 
Buken er gjerne gul eller lysere enn res-
ten av kroppen, og gjellelokkene har en 
tydelig svart, rødkantet flekk som er ka-
rakteristisk for arten. I likhet med mange 
andre fiskearter intensiveres fargespillet i 
drakten hos begge kjønn under gyte-
tiden, spesielt hos hannen.
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Figur 1. Rødgjellet solabbor

Økologi
Både introdusert og der hvor den er na-
turlig utbredt trives rødgjellet solabbor i 

grunne innsjøer og i mindre vann/dam-
mer. Særlig gunstig er lokaliteter med 
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betydelig vannvegetasjon dominert av 
mykbunn. Den kan også etablere seg i 
sakteflytende elver, i rolige bakevjer og i 
sidearmer til elver med en noe høyere 
vannhastighet. Artens forekomst i ren-
nende vann er derimot generelt kjent for 
å være lav. Den er flergangsgytende og 
kjønnsmodningen skjer normalt etter 
1-2 år. Gytingen finner sted når tempera-
turen i vannet er høy, vanligvis rundt ca 
20 grader. Hannene bygger reir til egge-
ne i nærheten av vannvegetasjon og siv 
eller i form av en grop blant småstein på 
bunnen, og forsvarer dette territoriet 
mot inntrengere. Reirene som har vært 
observert i Norge har ligget på grunt 
vann tett ved land, ofte på bare 10-20 cm 
dyp, og gjerne soleksponert, noe som 
kan ha sammenheng med behovet for en 
viss oppvarming av vannet. Fordi han-
nene forsvarer reiret mot inntrengere er 
de heller ikke særlig sky på denne tiden, 
og kan lett observeres og fanges fra land.

En enkelt hann kan gyte med flere 
hunner etter hverandre i gyteperioden. 
Antall egg som den kjønnsmodne hun-
nen legger varierer mye etter fiskestør-
relse og miljøforhold, der alt fra 600 til 
5000 egg regnes som vanlig. L. gibbosus 
kan bli opptil 10 år gamle der den er na-
turlig utbredt, men 8 år er regnet som 
maksimumsalder i Europa.

Vanlig lengde hos rødgjellet solabbor 
er rundt 10 cm, med maksimumslengde 
rundt 40 cm. Det tyngste, offisielt regist-
rerte eksemplaret er 630 g. Slike størrelser 
er derimot ikke vanlig i Europa, og i 
Norge er det foreløpig kun registrert be-
skjedne størrelser av arten. Sportsfiske-
rekorden i Norge er oppgitt til å være 80 g. 

Rødgjellet solabbor beskrives som alt-
etende (omnivor), der de fleste tilgjenge-
lige typer av bunndyr potensielt kan 
inngå i dietten. Hovedføden er regnet for 
å være mark, krepsdyr og insekter. Den 
foretrukne føden varierer alt etter hvil-
ket næringsemne det finnes mest av der 
den lever. Det er også variasjon i dietten 
mellom yngel og voksne, større eksemp-
larer. Solabbor kan dessuten beite på fiske-
egg og fiskeyngel, i tillegg til andre vir-
veldyr med små kroppsstørrelser. Fordi 
den er en utpreget grunnvannsart er det 
grunn til å tro at den er en potensiell pre-
dator også på larver av storsalamander.

Bestandsstatus i Norge 
De første observasjonene av rødgjellet 
solabbor i Norge ble gjort i 2004 i Eine-
dammen i Asker, vest for Oslo, figur 2. 
Tjernet er en av en lang rekke isdammer 
som ble anlagt rundt Oslofjorden for 
hundre år siden. Før kjøleskapets tid var 
is en viktig norsk eksportartikkel, og isen 
ble produsert i egne dammer som var 
lagt an for dette formålet, ofte ved å 
demme opp små dalsøkk. Dammene 
kunne være relativt store – Einedammen 
måler for eksempel om lag 1,2 ha. Fra 
gammelt av har dammen hatt en god be-
stand av sørv og suter. I årene etter 2004 
ble det både sett og fisket rikelig med 
rødgjellet solabbor i Einedammen, og 
både reir, revirforsvarende hanner og 
yngel på grunt vann langs land ble ob-
servert. En befaring i juni 2010, kombi-
nert med meitefiske langs stranden, var 
imidlertid resultatløst, og det kan se ut til 
at populasjonen i Einedammen nå er 
mindre.

Vann I 03 2010



 308  

Innsendte artIkler

I 2006 ble det kjent blant sportsfiskere at 
rødgjellet solabbor også hadde blitt flyt-
tet til Spiradammen på Konglungen, ca 
1,5 km lenger øst, og til nedre Bårsrud-
dammen (Kasut) på Nærsnes i Røyken 
kommune. Det kan være at flyttingen er 
foretatt av såkalte troféfiskere, som ser 
det attraktivt å fiske etter sjeldne arter, 
men om dette er ingen ting kjent. I nedre 
Bårsruddammen observerte vi i juni 
2010 lokalt tette bestander både av revir-
hevdende hanner og av yngel. Det ble 
også gjort en mulig observasjon av sol-
abbor i Øvre Bårsruddam, der det fra før 
er en attraktiv populasjon av karpe. Alle 
de nevnte tjernene er kunstig anlagte is-
dammer. På internettsider er det påstått 
at arten i mellomtiden er spredt til 
Drengsrudvann, og i Sværsvann/ Seter-

vann i Østmarka, men disse opplysnin-
gene er ikke bekreftet. I Oslomarkas 
Fiske administrasjon vurderes disse på-
standene som ikke troverdige.

Populasjonene i Asker er i dag de 
nord  ligste Europa. 

Potensielle spredningsveier
Det foreligger ingen sikre opplysnin-

ger om hvordan arten har kommet til 
norsk fauna, men det er grunn til å tro at 
den er sluppet ut av akvarister fra et 
innen dørs kaldtvannsakvarium. Av kaldt-
 vannsarter er det i Norge kun tillatt å 
selge gullfisk og koi, og rødgjellet solab-
bor distribueres dermed ikke over det 
ordinære handelsnettet. Den kan imid-
lertid rimeligvis importeres privat eller 
medbringes direkte over grensen. I en-
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Figur 2. Kart over vestsiden av indre Oslofjord, med de tre aktuelle dammene der 
rødgjellet solabbor er sikkert påvist.
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kelte land er arten attraktiv å ha i hage-
dammer. I Danmark antar man at arten 
ble ulovlig satt ut i vann med regnbue-
ørret (Oncorhynchus mykiss), i den hen-
sikt å skulle bidra til å redusere antallet 
lus (Argulus sp.) på regnbueørreten.

På grunn av sin beskjedne størrelse 
har solabbor liten verdi i sportsfiskesam-
menheng. En antar at en spredning for 
sportsfiskeformål, enten av utenlandske 
turister eller nordmenn, er mindre sann-
synlig, men kan imidlertid ikke uteluk-
kes. Arten er lettfanget på sportsfiskeut-
styr, og det finnes sportsfiskemiljøer i 
Norge som har fattet en viss interesse for 
arten etter at dens utbredelse ble kjent. 

Økologiske konsekvenser av 
introduksjonen av rødgjellet 
solabbor 
Arten er oppført i kategorien ”Ukjent 
 risiko” på Norsk Svarteliste 2007, og det 
er pr i dag uvisst hvilke konkrete effekter 
rødgjellet solabbor kan ha på stedegne 
fiskearter eller annen fauna i Norge. 
Dens generelle biologi, økologi og evne 
til å variere livshistoriestrategi tilsier 
imidlertid at arten utgjør en potensiell, 
konkurransemessig trussel for stedegne 
fiskearter dersom den danner tette be-
stander. Arten kan også utgjøre en po-
tensiell trussel mot det biologiske, sted-
egne mangfoldet av andre virveldyr og 
virvelløse dyr, enten som følge av kon-
kurranse, predasjon eller andre, hittil 
ukjente mekanismer. I andre land har 
introduksjonen av rødgjellet solabbor 
hatt dokumenterte negative konsekven-
ser for stedegne fiskearter, øyenstikkere 
og amfibier. En enkeltstudie i England 

viser at arten ved lave tettheter foreløpig 
ikke har medført store skader på den 
sted egne populasjonen av ørret (Salmo 
trutta). På den annen side har solabbor i 
enkelte europeiske vann ført til en kraf-
tig reduksjon i mengden av store indivi-
der av dyreplankton, noe som har resul-
tert i at eutrofieringseffekten i vannene 
har økt. Studier i Nederland har bl.a. vist 
at dammer med denne arten har en fore-
komst av bunndyr som er betraktelig re-
dusert (83 % reduksjon) sammenlignet 
med dammer uten (Kleef et al 2008). 
Hvorvidt dette er effekter som vi kan 
komme til å registrere i norsk vannfau-
na, der L. gibbosus etablerer seg, er per i 
dag ikke mulig å forutsi. 

Det er dokumentert at bestander av 
rødgjellet solabbor i Norge er infisert av 
parasitter som vi med stor sikkerhet kan 
si ikke er hjemmehørende i vår fauna 
(Sterud & Jørgensen 2006). Selv om de 
aktuelle parasittene trolig er artsspesi-
fikke, noe som medfører liten risiko for 
overførsel av parasitten til stedegne 
fiske arter, er konsekvensene av tilstede-
værelsen av denne typen ikke-stedegne 
parasitter i norsk fauna foreløpig ukjent.

Mulige tiltak
Per i dag er det fortsatt usikkert hvor man-
ge vann i Asker og Røyken som har fått 
utsatt rødgjellet solabbor. Et første skritt 
vil trolig måtte være å skaffe til veie en 
mer komplett oversikt over forekomsten. 
Fullstendig bekjempelse og fjerning av 
rødgjellet solabbor fra norsk fauna kan 
være vanskelig dersom den er etablert i 
større vannsystemer. Bestandsbegren-
sende tiltak og tiltak for å redusere og 
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 etter hvert eliminere spredningen av arten 
er derimot fullt mulig. Mulighetene for 
bekjempelse og eventuell utryddelse er 
størst der arten finnes i små, atskilte loka-
liteter med lite vannvolum, og der arten 
ennå ikke har dannet tette bestander. For-
di arten er varmekjær og trenger høye 
vanntemperaturer for å reprodusere og 
oppnå tette bestander, kan det være mulig 
å foreta en massiv, men kontrollert, utfis-
king med garn, ruser eller teiner. Endrin-
ger i klimaet i årene framover kan deri-
mot gi en økning i vanntemperaturen, og 
dermed bedre utgangs punktet for arten. I 
større vassdrag eller lokaliteter med tette 
bestander vil de skisserte tiltakene være 
svært vanskelige å gjennomføre. Alterna-
tive metoder for bekjempelse av uønskede 
arter er bruk av giftstoffet rotenon. Denne 
metoden er derimot ikke artsspesifikk, og 
kan få negative biologiske konsekvenser 
for lokaliteter som blir behandlet med 
middelet. Rotenon bør derfor ikke benyt-
tes med mindre det er gjort grundige for-
undersøkelser og konsekvensutredning for 
lokaliteten.

Fordi arten reproduserer på grunt 
vann og den så langt ser ut til kun å fore-
komme i isdammer der vannstanden 
kan reguleres manuelt kan det være en 
mulighet å senke vannstanden til be-
stemte tider, for slik å tørrlegge eggene 
og hindre reproduksjonen. Et mer dras-
tisk tiltak ville være å tømme dammene 
helt for en periode.

Informasjon og 
bevisstgjøring
For å hindre videre spredning er det vik-
tig å ha større fokus på opplysning og 

bevisstgjøring med hensyn til mulige 
konsekvenser av spredning og utsetting 
av rødgjellet solabbor. Viktige grupper i 
den sammenheng er akvarister, hage-
damentusiaster, sportsfiskere, turister og 
andre brukere av norsk vassdragsnatur. 
Denne tilnærmingen har mange mulig-
heter, og kan gjøres i form av aktiv bruk 
av media, utdeling av brosjyrer, oppset-
ting av informasjonsskilt langs aktuelle 
lokaliteter og gjennom aktivt oppsøken-
de arbeid og involvering av organisasjo-
ner/foreninger. 
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