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KA NA DA RØYE: 
Norges stør ste  
fersk vanns fisk

KA NA DA RØYE

Det er len ge mel lom de gan ge ne 
Trøn de lag er sent rum for en 
be tyd nings full hen del se, og 

det har knapt skjedd at om rå det Lier-
ne i det tid li ge re Nord-Trøn de lag har 
hatt en slik rol le. I den ne tynt be fol ke te 
del en av lan det lig ger Røm mer vat na 
og Østgårdsvatna – fire små fjell vann, 
som i 1970 var åste det for et fis ke kul ti-
ve rings eks pe ri ment som skul le få langt 
stør re kon se kven ser enn det grunn ei er 
Ole Har ald Kveli had de reg net med. 
Van ne ne had de vært do mi nert av små-
fal len harr og røye i lang tid. I åre vis var 
det for søkt å tyn ne be stan de ne, men 
re sul ta te ne sto ikke i for hold til inn sat-
sen, og garn fis ker ne var i ferd med å 
gå lei.

På slut ten av 1960-tal let be gyn te 
ryk te ne å svir re om en ny ame ri kansk 
ør ret art som var satt ut i fle re over be-
fol ke te sjø er i Sve ri ge, og det med stor 
suk sess. Et fis ke kul ti ve rings an legg i 
nær he ten av Östersund had de visst-

nok tu sen vis av dem og solg te vil lig 
vekk til gud og hver mann. Kveli var 
en hand lin gens mann og var raskt på 
vei øst over for å hen te den nye vid-
un der fis ken til eget far vann. Da han 
vend te til ba ke over gren sa med 300 
kanadarøyeunger i ba ga sje rom met, ble 
han der med Norges før s te im por tør av 
ver dens tred je stør ste fersk vanns fisk. 
De fire fjell van ne ne hvor un ge ne ble 
satt ut dre ne rer ned til Kve sjø en; en 
grunn, pro duk tiv inn sjø langt stør re 
enn fjell van ne ne. Fram til be gyn nel sen 
av 1970-tal let be sto fiske sam fun net i 
Kve sjø en av lake, harr, gjed de, ør ret, 
røye og ørekyte, og fis ket har all tid 
vært en vik tig att åt næ ring for de få 
som har bo satt seg her.

DE FØR S TE I NORGE
En av dem er Arne Kve mo, og han har 
fis ket her si den han var en neve stor. År 
om an net kun ne det gå en svær ør ret 
i gar na, men som re gel var det røye, 

Ver dens re kor den på stang er 39,6 kilo. Den stør ste på 
garn er 46 kilo. Ar ten kan bli over 50 år gam mel, og i år 
er det ak ku rat så len ge si den de før s te eks em pla re ne 
ble satt ut i Norge.
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røye og at ter røye; Fem på ki lo en fer dig 
rensa var stan dar den. Det var lite rom 
for over ras kel ser når det gjaldt garn fis-
ket på Kvensjøen. At det uten for var sel 
skul le duk ke opp en ny art, var langt 
over gren sa for det noen trod de kun ne 
skje. Men det gjor de det. Høs ten 1972 
satt det en fisk i mas ke ne som Arne 
ald ri had de sett tid li ge re. Lite ante han 
da at han var den før s te nord mann som 
fan get ka na da røye i en norsk sjø.

Fis ken som gikk i gar net til Arne, var 
en av røm lin ge ne fra ut set tin gen opp-
strøms to år tid li ge re. Al le re de et ter et 
halvt år hadde tro lig mer enn halv par-
ten av set te fis ke ne svømt ut i bek ken og 
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videre ned til Kve sjø en. Arten er sær i 
valg av ha bi tat.

Da frem med fis ken gikk i gar net til 
Arne Kve mo, var sjø en over be fol ket av 
små røye. Det skul le end re seg i takt 
med sjø ens nye inn byg ge re sin vekt. Når 
ka na da røy e ne pas se rer fem år be gyn ner 
de nem lig å spi se fisk, og det fort set ter 
de med hele li vet. Det får be tyd ning for 
om gi vel se ne.

TJUVFISKEBONANZA
I mai 1980 var det en tjuv fis ker i Ma-
ri dals van net som skul le fan ge den 
sam me merk ver di ge fis ken som hel ler 
ikke han ante hva var. Da det i uke ne 
et ter den for un der li ge fangs ten hogg 
fle re fis ker av sam me slaget på slu ker 
og wobb le re i tid li ge mor gen ti mer, ble 
det star ten på et tiår med et ge di gent 
tjuvfiskebonanza i ho ved sta dens drik-
ke vanns kil de. Bare de inn vid de, og 
kjen nin ger av dis se, fikk vite om den 
nye ar ten, og in nen ti å ret var omme var 
det tatt eks em pla rer på over sju kilo. 
Det var også på det rene at det fan tes 
fle re ge ne ra sjo ner av ar ten.

FOR GIF TET DRIK KE VANN
Det var en bon de fra Smø la som in di-
rek te for år sa ket ka na da røyas etab le ring 
i Ma ri dals van net. Svein Se ve rin Haugen 
kom til Smø la i 1965, og be gyn te med 
opp drett av gri ser og dyr ket korn. Da 
mom sen ble inn ført i 1969, kom pro ble-
me ne. Han klar te ikke sine øko no mis ke 
for plik tel ser og måt te gi opp gårds drif-
ten. Han skyl te på Sta ten. I hans øyne 
had de de tatt fra ham én mil li on kro-
ner, og dis se ville han ha til ba ke.

Et ter di ver se hen ven del ser til et 
by rå kra ti som ver ken et ter kom el ler 
svar te på kra ve ne hans, ble han se ri øst 
for ban na og plan la hevn. Man dag 18. 
de sem ber fyr te han opp trak to ren og 
sat te kur sen mot ho ved sta den. På til-
hen ge ren had de han seks fat med plan-
te gif ten bla dan, som i kon sen trert form 
er livs far lig selv ved be rø ring.

Tors dag mor gen 21. de sem ber 1972 
an kom Svein Ma ri da len. Han plas ser-
te til hen ge ren slik at fa te ne med gift 
kun ne dum pes ut i Skjærsjøelva et ter 
at han had de slått hull på tan ke ne med 
øks. Da po li ti et an kom sto Haugen og 
ven tet med fo ten på ut lø ser pe da len, og 
en hagle i ne ve ne. Han he vet ge væ ret og 
rop te et ter kon tan ter. Da det vis te seg 
at po li ti et ikke had de med seg så mye 
som en hund rings, tråk ket han pe da len 
til bunns. Las te pla net he vet seg, den 

var ge ni al. Ak va ri et sto fer dig i 1975. 
Til en hver tid var van net her hen tet 
inn ti ti mer i for kant av vann for sy-
nin gen til Oslo. Der som fis ke ne døde, 
had de man tid til å stoppe en even tu ell 
ka ta stro fe.

Det sam me året tok NIVA inn tu sen 
øye rogn av ka na da røye fra det sam me 
klek ke ri et ved Östersund som had de 
le vert un ger til man nen fra Lier ne fem 
år tid li ge re. De skul le blant an net bru-
kes i et forsk nings pro sjekt om den sure 
ned bø rens virk ning på fisk. NIVA had de 
lo ka ler ved Oset i Ma ri da len, og var 
nær mest nabo med Oslo Vann verk.

På 35 me ters dyp er vann tem pe ra tu-
ren rundt fire gra der det mes te av året. 
Det te er mye la ve re enn triv sels tem pe-
ra tu ren til de ar te ne som lev de na tur lig 
i Ma ri dals van net. Ka na da røya, der imot, 
tri ves i kaldt vann. Da den også er lite 
to le rant for for su ring og an nen form 

Tid lig ute: Mål
ret tet stang fis
ke et ter ka na
da røye har kort 
tra di sjon her 
til lands. Cato 
Bekkevold var 
en av de før s te, 
og det tok sin tid 
før han lyktes på 
Kve sjø en. Under
tegnede var som 
vanlig ikke til 
stede. 

Å lure en fisk 
med ståsnøre 
og svært agn 
lig gen de på 
bun nen med 
to treb le  kro
ker, er ikke 
den edle ste 
gre nen in nen 
sports fis ke, 
men det  
var det jeg  
gjor de …

ene tøn na vel tet, og en bekk av gif tig 
væs ke rant ut i van net før Haugen ble 
over man net og lagt i jern. Da gen et ter 
dek ket hen del sen hele for si den av VG, 
og pa nik ken bred te seg. Drik ke van net 
ble tes tet fle re gan ger i ti men i uke ne 
et ter, men for gift ning ble ald ri på vist. 
Vann inn ta ket på 35 me ters dyp lå tro lig 
for langt unna gift ut slip pet.

GE NI AL PLAN
Se ve rin Hau gens des pe ra te hand ling 
vis te hvor sår bar og ut satt en drik ke-
vanns kil de er for sa bo ta sje, og det ble 
be stemt at det måt te la ges en plan for 
hvor dan en skul le opp da ge even tu el le 
fram ti di ge gift ut slipp.

Fisk er føl som me for dra ma tis ke 
end rin ger i vann kva li te ten. Pla nen om 
et ak va ri um inne hos Vann ver ket med 
kon stant vann til før sel fra sam me sted 
som drik ke van net til Oslo ble hen tet, 
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for for uren sing, var den yp per lig eg net 
som var sel fisk. Snart svøm te 20 ny fød te 
ka na da røy er rundt i det nye ak va ri et. 
De ble hyp pig over vå ket og fikk det de 
ville av mat. Men snart ble de for sto re 
for ak va ri et og måt te byt tes ut med et 
yng re kull.

Ak va rie an svar lig hos Vann ver ket fikk 
ikke noe en ty dig svar da han spur te hva 
skul le gjø re med de for voks te fis ke ne 
han var blitt glad i, og slik hav net de 
før s te ka na da røy e ne i Ma ri dals van net; 
satt ut av Vann ver ket selv. To år et ter ble 
pro se dy ren gjen tatt, før NIVA an be fal te 
å set te de for voks te fis ke ne i Akers el va i 
ste det for i van net.

GOD EF FEKT
I 1984 had de jeg hørt ryk te ne om den 
nye ar ten i Ma ri dals van net, men med 
re spekt for loven væ tet jeg ald ri snø ret i 
drik ke vanns kil den. De ut sat te ka na-

da røy e ne trig get nys gjer rig he ten, men 
ikke en tu si as men. Det gjor de der imot 
et an net kanadarøyeprosjekt i ho ved-
sta den.

OFA fikk i 1984 til la tel se til å gjø re 
et eks pe ri ment i sam ar beid med NIVA. 
Ka na da røya vis te lo ven de tak ter som 
toppredator og var tro lig veleg net som 
«rense fisk» i sto re sjø er med over be-
fol ke te po pu la sjo ner. Da fiske re strik sjo-
ne ne ble opp he vet i Lutvann på mid ten 
1980-tal let, så NIVA-fors ker ne en 
mu lig het til å tes te hy po te sen. Lutvann 
var stint av små røye, og hu set en giga-
be stand av sting sild. Det var et forsk-
nings mes sig drømme vann, og i mai 
1985 ble det satt ut 75 ka na da røy er i sjø-
en, som lig ger i sko gen bak blok ke ne på 
Tveita og Opp sal. Pro sjek tet ble be hø rig 
om talt i me di e ne og al le re de før s te vin-
te ren ble det gjort fangs ter som ty det 
på at de ut sat te fis ke ne had de be gynt å 

Min før s te: 
Bildeserien er 
fra min heftige 
kanadarøyeopp
levelse i vinter. 
Fisken veide 6,6 
kilo og målte 86 
centimeter.  

spi se små røye. Sam ti dig ble det satt en 
til sva ren de batch med kandarøyeunger 
i Nøk le vann.

Gjen fangs te ne i Lutvann ble fulgt 
med ar gus øy ne, og sju år et ter ut set-
tin ge ne ble pro sjek tet de fi nert som 
en suk sess. Un der over skrif ten «Ka-
na da røye – et lo ven de vir ke mid del», 
inn le det ho ved ar tik ke len i NINA-tids-
skrif tet FAKTA nr. 3 1992 med føl gen de: 
«Ka na da røya er et lo ven de vir ke mid del 
i for valt nin gen av vårt fersk vanns fis ke. 
Nye for søks ut set tin ger kan an be fa les. 
Dis se må være ba sert på en vel gjen-
nom tenkt plan med hen syn til valg av 
lo ka li te ter og mål set ting». 

Bak grun nen for ar tik ke len var re-
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Rov fisk: Ka na
da røya har en vel 
ut vik let luk te
sans. De enor me 
ne se bo re ne er 
ikke til pynt!

sul ta te ne fra Lutvann, og en stu die fra 
Kve sjø en som også kon klu der te med at 
de ame ri kans ke ny kom lin ge ne triv des 
som plom men i eg get, og tro lig kun ne 
er stat te me ka nis ke, ar beids kre ven de 
ut fis kings me to der også and re ste der. 
Ar tik ke len i FAKTA opp sum mer te slik: 
«Ka na da røye sy nes å bli et po si tivt 
fis ke ri bio lo gisk vir ke mid del i føl gen de 
til fel ler: A) Ut nyt tel sen av Mysis relicta 
økes i inn sjø er der inn fø rin gen av 
mysis har hatt ne ga ti ve virk nin ger for 
zooplankton og fis ke be stan der i de frie 
vann mas ser. B) Ka na da røya mot vir
ker fordverging av røye og sik be stan
der der fis ket ikke er til strek ke lig for å 
re gu le re be stands tett he ten. C) Ka na
da røya vil egne seg godt som rov fisk 
i inn sjø er der vann kva li te ten er blitt 
dårligere på grunn av tet te fis ke be stan
der av mort, ab bor, røye, sik, sting sild 
o.a.».

SVAR TE LIS TING
Men den pa ne gy ris ke en tu si as men 
skul le snart bli er stat tet med for bud 
og svar te lis ting. Den nye inn lands fis-
ke lo ven, som ble ved tatt halv å ret et ter 
den en tu si as tis ke NINA-ar tik ke len, satt 
en stop per for all bruk av uten lands-

ke fis ke ar ter uan sett for mål og gode 
re sul ta ter. Regn bue ør ret, bek ke røye, ka-
na da røye og alle for mer for hy bri der ble 
de fi nert som uøns ket i nors ke vass drag, 
og alle kul ti ve rings an legg som had de 
dis se i ka re ne fikk be skjed om å kvit te 
seg med dem ras kest mu lig.

På ters ke len til sitt gjen nom brudd 
som en del av norsk fiske fau na, ble 
ver dens tred je stør ste fersk vanns fisk 
der med nek tet vi de re spred ning ved 
men nes ke lig hjelp. Fra nå av måt te den 
kla re seg selv, og det klar te den på fal-
len de godt de ste de ne den al le re de var 
in tro du sert.

FØR S TE FOR SØK
Uøns ket art el ler ei, det skal mye til 
for ikke å bli fa sci nert av en art som 
har po ten si al til å bli dob bel så stor 

som både gjed de og stor ør ret. Men fra 
be geist ring til fangst er vei en lang. For 
min del tok det ti år fra jeg ga kana-
darøyefisket en re ell prø ve til jeg i vin-
ter om si der lyk tes.

De utal li ge blankedøgnene jeg har 
hatt med Cato Bekkevold på Kve sjø en, 
Murusjøen og et par and re vann, eg ner 
seg til en viss grad som TV. Som skrift 
i en ar tik kel er de bare å glem me. Rent 
fis ke mes sig lær te det meg ikke an net 
enn at trolling er noe av det kje de lig ste 
jeg vet, og at mål ret tet fiske med wobb-
le re et ter ka na da røye er lite ut vik let. 
Nå har det rik tig nok skjedd mye på den 
fron ten si den Bekkevold og jeg tøf et 
rundt på de sto re sjø ene i Lier ne. Gjen-
nom brud det kom for et par år si den 
da noen i gjen gen rundt Cato plut se lig 
be gyn te å gjø re re gu læ re fangs ter, og ny 
nor ges re kord ble no tert hvert år.

Selv hadde jeg gjort diverse mislyk-
kete forsøk med stang. Til tross for 
grundige forberedelser, ble resultatet 
kun ett take på minst 12 turer. Det ene 
utraset varte riktignok i tre minutter og 
var som å kroke en tanks i fart heller 
enn en laksefisk som kjempet for livet.

EN DE LIG SUK SESS
I vin ter ga jeg is fis ke et ter ar ten en sjan-
se. Det er tross alt på isen de fles te (of -
si el le) eks em pla re ne i Oslo-området er 
tatt. Tynn speil is i uke et ter uke gjor de 
bo rin gen til en lek. Nye om rå der var 
let te å nå, og det kos tet meg lite ener gi 
å la det stå til; selv i vann der ar ten of -
si elt ikke fin nes len ger.

På film snut te ne Bekkevold hadde 
sendt meg tred de ame ri kans ke red-
necks en hel agn fisk på et fer dig lagd 
tackle. Et ter å ha punk tert luft blæ ra, 
sen ket de det hele ned på bun nen og lot 
agn fis ken lig ge uten be ve gel se.

Å lure en fisk med ståsnøre og svært 
agn med to treb le kro ker, er ikke den 
edle ste gre nen in nen sports fis ke, men 
det var det jeg gjor de, og det var slik jeg 
lyk tes. Etter å ha sluppet fire agnfisker 
til bunns og svinset rundt hullene et 
par timer uten at noe skjedde, lot jeg 

Stør re ut bre del se enn på stått
Iføl ge Arts da ta ban ken er «ka na da røye på vist i ni vann i Nord-Trøn de lag. Det skjer na tur-
lig for me ring i fire av dis se. Den er også satt ut i noen vann ved Oslo, men fore kom mer 
nå bare i Lutvann og Nøk le vann». Dem om det. Da alle frem me de lak se fis ker ble er klært 
uøns ket i nors ke vass drag på be gyn nel sen av 1990-tal let, ble de ka na da røy e ne som lev de 
i nors ke kul ti ve rings an legg spredd til man ge fle re vann enn de som nev nes i  
arts da ta ban ken.
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Hybrid: Hy bri der mel lom ka na da røye 
og røye for kom mer. I Kve sjø en har 
Arne Kve mo tatt to slike krødinger, 
som de kalles. (Foto: Arne Kvemo) 

Nor ges re kord: 
Kjell Chris ti an 
Ram bech med 
nor ges re kor den 
på stang. Fis ken 
vei de 10,7 kilo 
(Foto: Privat).

like godt stasen ligge. Det fikk holde å 
sjekke en gang i døgnet.

De første dagene skjedde det lite, 
men på dag tre ankom jeg til to avkap-
pete snører. Hvordan det hadde skjedd 
var umulig å si, men det var 100% 
sikkert at det var fisk og ikke folk som 
hadde sørget for at 0,60 millimeter 
nylon hadde røket. Jeg fikk håp i avslitt 
snøre, så jeg agnet opp på ny. Det nær-
met seg nymåne, lufttrykket endret seg 
fra lavt til høyt, været fra grått til pent, 
og jeg hadde troa.

Da jeg kom tilbake dagen etter hadde 
det vært bevegelse i hardvedpinnen 
som lå på tvers av et av hullene. Med 
høy puls begynte jeg å håndkjøre en 
fisk på flere kilo under isen. Om den 
ikke gjorde direkte utras, dro den plut-

selig sakte og tungt av sted. Jeg brukte 
mer enn minuttet per meter for å få 
den opp til iskanten, og da jeg så hodet, 
gikk det som et søkk gjennom krop-
pen. Jeg tok tak opp under gjellelokket 
og heiste kjempen opp gjennom hullet, 
akkurat slik jeg hadde sett på film. Mis-
sion completed! Med sine 6,6 kilo og 86 
centimeter er det den største fersk-
vannsfisken jeg har tatt noen sinne.

Kanadarøyejakt er noe av det minst 
resultatrike du kan begi deg ut på som 
fisker. Å bli hekta på den slags er ikke å 
anbefale. Det tar sykt mye tid, og du 
kan bli gal av mindre. De få som begir 
seg ut på dette fisket er ofte like 
hem me lig hets ful le og mys tis ke som 
ar ten selv.

fiske@egmont.com

Ka na da røye
Ka na da røya (Salvelinus 
namaycush) har sin na tur li-
ge ut bre del se i de nord re de-
le ne av Nord-Ame ri ka. Her 
kal les den lake trout. Ar ten 
ble im por tert til Frank ri ke 
al le re de i 1886. Senere er 
den satt ut i sto re fjell sjø er 
i fle re eu ro pe is ke land samt 
i Sør-Ame ri ka og på New 
Zealand. Sven ske ne fat tet 
in ter es se for ar ten al le re de 
på slut ten av 1950-tal let. Da 
ble den satt ut i fle re ti talls 
inn sjø er.

● Den stør ste re gist rer te 
ka na da røya ble tatt i den 
sto re inn sjø en Athabaskai 
Sas kat che wan i Ca na da i 
1980. Fis ken vei de 46,3 kilo. 
Sports fis ke re kor den er på 
39,5 kilo fra Lake Bennett i 
Ca na da. Nor ges re kor den på 
stang er fra Kvensjøen, og 
ly der 10,7 kilo. Fis ken ble 
tatt av Kjell Chris ti an 
Ram bech.
● Ka na da røy e ne kan bli 
used van lig gam le. Den 
eld ste man kjen ner til ble 
al ders be stemt til 62 år. I 
Ca na da er det gjort fire 
and re re gist re rin ger av 
eks em pla rer eld re enn 40 år.
● Ka na da røya er so li tær 
som vok sent in di vid. Den 
tri ves best i kaldt rent vann 
og er en ut pre get fis ke spi-
ser. Et ter fyl te fem år ut gjør 
fisk mer enn 90 % av fø den. 
● Like et ter is løs ning, kan 
den be fin ne seg i alle 
vann lag. Når van net blir 
varm ere enn 10–12 gra der, 
trek ker den ut på dy pet for 
å re tur ne re til grun ne 
om rå der når vanntempen 
syn ker mot slut ten av året. 
● Ar ten blir seint kjønns mo-
den, og gy ter på stil le vann 
om høs ten. Den enes te 
stu di en som er gjort på 
ka na da røye i Norge, es ti mer-
te førs te gangs gy ting i 
Kve sjø en i 1981, og da av 
fis ker som var 9–10 år gam le. 


