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FRILUFTSLIV I ANDELVA
OG PÅ HURDALSSJØEN
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ihtrdalssjøen er et kjent og
klært rekreasjonsområde.
Mange bruker sjøen til båtliv
av forskjellig slag, og det fin-
nes flere båthavner. Det er
også muligheter for å bruke
robåt og kano i øvre Andelva,
og i flere av vannene i områ-
det — for eksempel Hersjøen.
På elvene er det nok kanoen
som er det klart beste fram-
komstmiddelet, men i And-
elva må kanoer bæres forbi
kraftstasjoner og sagbruk.

Padleturene kan mange steder
gi følelsen av at man er på
langt mer frodige breddegra-
der!

Et eldorado for sportsfiskere
Vassdraget er et vakkert og
attraktivt område for fiskere,
og det fiskes mest etter ab-
bor, gjedde og ørret. Fisker-
foreninger og grunneiere er i
gang med å gjøre en flott inn-
sats for fisken. Gytebekker re-
staureres, det lages skjuleste-

Vassdraget byr på gode fiskemu-

ligheter.

Foto: Øystein Søbye/Samfoto

der og gytegroper, og det ryd-
des i søppel og skrot som har
samlet seg opp. All denne po-
sitive aktiviteten bidrar til å
øke fiskebestanden i elvene, og
lokalbefolkningen får et bedre
nærmiljø. Spesielt for barn og
unge er dette viktig, slik at de
lærer seg å bruke og sette pris
på de naturressursene som
omgir dem.

Variasjonen og rikdommen

langs vassdraget er stor, og både

små og store kan finne sine egne
<jordbærsteder»!

Foto: Øystein Søbye/Samfoto



Store deler av vassdraget er
svært godt egnet til padling.
Bruk av kano gir muligheter for
nye og uvanlige naturopplevel-
ser.

Foto: Øystein Søbye/Samfoto

Yrende badeliv

— nok en gang?
Hurdalssjøen er et kjent ba-



devann, med flere virkelig fine
badeplasser. Folk reiser gjerne
langveis fra for å få seg en
dukkert her! Hersjøen og
Langvannet er også populære
som badesteder. Før i tiden ble
elva mye brukt til å bade i,
men de siste årene har det
grodd til så mye at det ikke
er spesielt fristende å hoppe
uti. Kronglete adkomst og
dårligere vannkvalitet har
også bidratt til at det etter-



hvert har blitt mindre bading
i elva, men enkelte steder er
det likevel brukbare forhold.

Svært mange benytter seg av
Hurdalssjøen til rekreasjon og
naturopplevelse. Det er både

opparbeidede og mer uberørte
områder langs sjøen.
Foto: Øystein Søbye/Samfoto



EN LEVENDE LOKALHISTOR1E
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teoen steder går gamle, spen-nde ferdselsveier ned til vass-
draget, men det er smått med
opparbeidede turstier. For de
som har sans for litt strabasiøse
fotturer fins det muligheter
noen steder, selv om tilgjenge-
ligheten ned til elva stort sett
er dårlig. Langs elvene er det
likevel massevis av fargesterk
lokalhistorie å spore opp: Her

finner du gamle demninger, du
finner spor etter jernbane, jern-
banebroer og andre broer, som
alle har spilt en viktig rolle for
folk i området.

«Elva med det klare vannet»

Andelva ble «født» for omtrent
10 000 år siden, mot slutten av
siste istid. Smeltevannet fra
Hurdalsbreen gravde ut elvelø-
pet fra Hurdalssjøen og ned til
Vorma. De første sporene etter
mennesker stammer fra stein-
alderen. Det er gjort flere funn
fra yngre steinalder, dvs, fra tida
etter 2500-2000 før Kristus. De
første jegerne og fiskerne ved
Andelva var antagelig nomader,
som ikke bodde her fast hele

Ulik industri ogjernbanen pre-
ger store deler av Andelva.
Bøhnsdalen (øverst) utviklet seg
fra midten av 1800-tallet til et
betydelig industristed, også i
nasjonal målestokk. Fortsatt har
over 200 mennesker sitt ar-
beidssted her. Det nederste bil-
det viser det gamle tresliperiet i
Bårlidalen.
Begge foto: Ø. Søbye/Samfoto

året. De drev i alle fall med jakt
og fiske, men vi regner også.
med at åkerbruk og husdyrhold
var etablert på denne tiden.

De eldste gårdene langs
Andelva er fra eldre jernalder,
altså før 800 etter Kristus. Det-
te gjelder Berger, Fossum og
Stavi. På denne tiden het And-
elva He eller Hear, som betyr
«elva med det klare vannet».

Bygdeborgen på Skurvøya

og gullskatten fra Stavi

Det er funnet interessante
fornminner fra denne tiden. På
Skurvøya, like ved utløpet fra
Hurdalssjøen, finnes spor etter
en gammel bygdeborg fra fol-
kevandringstida (5.-6. århun-
dre etter Kristus). Fra samme
epoke stammer også gullskat-
ten fra Stavi, et av de rikeste
funnene i sitt slag i Norge.

Livlig industri i Bøhnsdalen

I løpet av den siste halvdelen
av 1800-tallet vokste det fram
en betydelig industri i Bøhns-
dalen. Treforedlingsindustrien
var stor, også i internasjonal
sammenheng. Virksomheten



her var nok selve «motoren» for
den industrielle utviklingen i
Eidsvoll. Mot slutten av 1800-
tallet var det 5-600 ansatte ved
de forskjellige virksomhetene i
Bøhnsdalen. Etter Akerselva i
Oslo, må Andelva ha vært den
travleste elva i Norge!

Det har vært stor aktivitet
langs Andelva til alle tider.
Hurdalssjøen og Andelva har
også vært svært viktige som
ferdsels- og transportvei, ikke
minst for tømmer til sagbru-
kene og tresliperiene. Det er
seks fosser i Andelva, som alle
har vært brukt til en rekke for-
skjellige formål; sagbruk, tre-
sliperier, tegIverk, møller, kraft-
produksjon og annen indu-
stri.Vi vet at det har vært sag-
bruksdrift langs Andelva i alle
fall fra 1616 (Stavisaga).

I 1624 ble det gitt kongelig
privilegium for bygging av
Eidsvoll Jernverk. Verket lå ved
Ludviksfossen, eller Mago B,
like ved Riksbygningen. I hele
distriktet finner vi en rekke kul-
turminner knyttet til driften
ved «Verket». Andelva renner
like ved Riksbygningen eller
Eidsvollbygningen. Denne ble
bygd ut og gitt dagens utfor-
ming av Carsten Anker. Hva
som skjedde i Riksbygningen
og hvilken betydning det fikk 


for Norges historie, skulle være
godt kjent for alle. 1814 er vel
det årstallet som flest nord-
menn har et forhold

Uten Andelva hadde vi ver-
ken hatt Eidsvoll Jernverk eller
storindustrien i Bøhnsdalen —
og da hadde vi heller ikke hatt
Carsten Anker eller Riksbyg-
ningen i Eidsvoll! Vi kan der-
for trygt si at Andelva har sin
svært så rettmessige plass i his-
torien, både lokalt og nasjonalt.

Andelvarenner gjennom et veks-

lende jord- ogskogbrukslandskap.

Ved Vengerfossen (øverst) krysses

elva av den nye jernbanen fia

Gardermoen. Eidsvoll Verk og

Riksbygningen (nederst) har sin

velkjente plass i norgeshistorien.

Begge foto: Ø. Søbye/Samfoto.



ET RIKT PLANTE- OG DYRELIV
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Langs vassdraget finner vi
områder med karrig furuskog,
frodig lauvskog, granskog,
sumpskog, myrer, sivbelter og
dyrket mark.

Rundt Hurdalssjøen er det
gran- og furuskogen som re-
gjerer, og det er viktige våt-

marksområder ved tilløpselv-
enes utløp.

Langs Andelva og sideelv-
ene er det mer lauvskog. Grå-
or og bjørk er de vanligste tre-
slagene langs elvene, men vi
finner også mer varmekjære
treslag. De store variasjonene 


gir gode levekår for et mang-
foldig dyreliv.

Her kan du treffe på elg, rå-
dyr, bever, kattugle, fossekall,
rugde og - ikke minst - mange
spennende insekter! Området
kan også by på mer sjeldne
arter, som for eksempel grå-



hegre, dvergspett og flere rov-
fugler.

Det er store muligheter for
mange fine naturopplevelser
langs hele vassdraget. Det vik-
tigste vi kan gjøre for at det
fortsatt skal være slik, er å ta
vare på den store variasjonen.

Og når vi snakker om vari-
asjon, mener vi både i natur-
typer og i arter. Vassdraget er
hva man kan kalle «proppfullt
av fisk». Hele 15 forskjellige
fiskearter svømmer rundt her.
Dette burde gi grunnlag for
eventyrlig fritidsfiske. I gamle
dager var fisket en del av livs-
grunnlaget for folk rundt
Hurdalssjøen.

Beveren, (til venstre), har eta-
blert seg på nytt i hele vassdra-
get de seinere åra.

Canadagåsa, (øverst til
høyre), er en ny art som ble satt

ut på Eidsvoll Verk, og som nå
dominerer i enkelte områder.

Gråhegra, (i midten), er et
relativt sjeldent syn, sjøl om den

kan påtreffes langs hele vassdra-
get.

På øvre Romerike finner vi

vinterstid en av landets tetteste
elgbestander (nederst).
Alle foto: Ø. Søbye/Samfoto



DAGENS SITUASJON
OG UTFORDRINGER FREMOVER

Hurdalssjøen er en nærings-
fattig innsjø, med lavt innhold
av planktoniske alger. I 1994 var
for eksempel innholdet av al-
ger i Hurdalssjøen bare en tred-
jedel av det som ble påvist i
Øyeren.

Hurdalssjøens hovedbas-
seng i sør har blitt regelmessig
undersøkt de siste tredve årene.
Fosfatinnholdet er betydelig
redusert i perioden, mens nitro-
geninnholdet ikke har endret
seg i særlig grad. Innholdet av
bakterier har hele tiden vært
lavt.

Vannets surhetsgrad (pH-
verdien) har ikke endret seg ve-
sentlig i denne perioden. Alka-
liteten (vannets evne til å mot-
stå forsuring), har imidlertid
blitt redusert med 40 % i løpet
av de siste tredve år. Når det
gjelder andre vannkvalitetspa-
rametre, viser disse tilfredsstil-
lende verdier.

En undersøkelse i 1994 viste
at det er liten forskjell i vann-
kvalitet mellom hovedbas-
senget og det nordre bassenget.

Overvåking er viktig
Den reduserte alkaliteten i
Hurdalssjøen vil på sikt kunne

medføre en forsuring. Overvå-
king av vannkvaliteten er der-
for nødvendig. Blir det påvist
en forsuring av innsjøen, må
man kalke for å opprettholde
den gode fiskebestanden.

Vannet i Andelva
Andelva er, i motsetning til
Hurdalssjøen, betydelig foru-
renset med plantenærings-
stoffer og jordpartikler. Graden
av forurensning øker nedover i
vassdraget. Sidebekkene er ster-
kest belastet, og bidrar med den
største tilførselen av forurens-
ninger til Andelva.

Hva må gjøres?
Alle er enige om at naturen må
bevares. Men så var det prak-
sis, da.

For å bedre vannkvaliteten
og forholdene i og langs vann,
elver og bekker, må enkeltmen-
nesker, myndigheter og organi-
sasjoner jobbe mot samme mål.
Kommunene har et klart ansvar
i forbindelse med utslipp til
vassdragene. Felles kloakkering
av områder vil redusere utslipp
av uønskede bakterier og næ-
ringsstoffer. Der felles kloakke-
ring ikke lar seg gjennomføre, 


må separate avløpsordninger
følges opp og kontrolleres.

Landbruket forurenser fort-
satt noe, selv om mye er gjort. I
løpet av de siste årene er det
gjort en stor innsats for å stoppe
direkte utslipp fra gj ødsels-
kjellere, pressaftkummer og lig-
nende. Tilskudd til tekniske
miljøtiltak har vært, og er fort-
satt et viktig virkemiddel. Det
finnes nok dessverre fortsatt en-
kelte punktutslipp, som fom-
renser mindre bekker.

Avrenning fra jordbruks-
arealer er i dag den største kil-
den til forurensing fra landbru-
ket, men også på dette områ-
det er flere mlijøtiltak satt i verk
Dette omfatter blant annet
strenge krav til spredning av
husdyrgjødsel, pålegg om
gjødselsplan for alle bruk fra
1998 og tilskudd til redusert
jordarbeiding og tilsåing av
kantsoner mot vassdrag.

For best mulig effekt av disse
ordningene, må imidlertid
gårdbrukerne selv se nytten av
tiltakene. De trenger også et
godt samarbeid med kommu-
nens landbrukskontor. Mye kan
skje på den enkelte gårdbrukers
eget initiativ, for eksempel be-



varing og etablering av vege-
tasjonssoner mot vassdrag.

Miljøsvin finnes
overalt — dessverre

Noen mennesker har en ten-
dens til å bruke elver og bekker
som avfallsplasser. Papir, tom-
flasker og appelsinskall flyter
mange steder, og er med på å
lage mindre hyggelige forhold
i vassdraget. Ved steder med til-
rettelagte aktiviteter, bør det
settes opp avfallskurver. Det må
også sørges for at kurvene blir
tømt og vedlikeholdt.

La folk slippe frem, men
ikke for enhver pris

For å øke folks mulighet til å
bruke vassdraget, må tilgjenge-
ligheten til elvene gjøres bedre.
Det må ryddes, og opparbeid-
ing av stier enkelte steder vil
gjøre områdene langt mer at-
traktive. Det bør også være
mulighet for bilparkering eller
sykkeladkomst. Badeplasser,
fiskeplasser og steder for utset-
ting av kano eller båt vil gjøre
livet lettere for de som ønsker å
bruke områdene, men her må
plasseringen vurderes grundig.

Alle strekninger må selvsagt
ikke åpnes. Det kan ødelegge
det fine «villmarkspreget». For
mye liv og røre kan også øde-
legge for det rike dyre- og plan-
telivet. Planlegging og opp-
arbeiding må foretas i nært 


samarbeid med grunneierne, og
det bør søkes om tilskudd der
slike ordninger finnes.

Grasrotaktiviteter
er gull verdt!

Flere steder er fiskerforening-
er og grunneiere i gang med
verdifullt kultiveringsarbeid.
Det er viktig å støtte opp om
dette, og stimulere til slikt ar-
beid der dette ikke er i gang.
Arbeidet må gjøres i forståelse
eller i samarbeid med grunnei-
erne. Første betingelse er selv-
sagt at alle er enige i at de tilta-
kene som blir satt igang, er po-
sitive.

Vannbruksplan forAndelva
For å møte de framtidige utfor-
dringene og problemstillingene
for Hurdalssjøen og Andelva,

bør det utarbeides en vann-
bruksplan. Vannbruksplanen
skal være et redskap for helhet-
lig forvaltning av vassdraget,
for å redusere forurensningene
og se nærmere på arealbruken.
I vannbruksplanen vil det bli
satt konkrete mål for vann-
kvaliteten. Det vil også bli ut-
arbeidet strategier for hvordan
man kan nå de fastsatte målene.

I løpet av planprosessen bør
man se nærmere på hvordan
arealene langs vassdraget bør bli
brukt. En slik planprosess vil
kunne avklare problemstillinger
og konflikter som kan oppstå
mellom de ulike interessene.
Slik vil vannbruksplanen kom-
me fram til klare konklusjoner,
der de ulike natur- og sam-
funnsinteressene er vurdert i
sammenheng.
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Hurdalssjoen og Andelva
med tillopselver samler opp
vann fra ct nedbørsfelt på to-
talt 718 km2. Hurdalssjøens
nedborfelt ligger i Oppland
og Akershus fvlker og omfat-
ter deler av kommunene øs-
tre Toten, Gran, Nannestad,
Eidsvoll, Hurdal og Ullensa-
ker. Total befolkning i ned-
børsfeltct er ca 10 500 men-
nesker.

I Iurdalssjøen er 16 km lang
og har et areal på vel 31 km2.
Det største dvpet cr 59 meter,
mens middeldvpet er 24 me-
ter. Andelva strekker seg i en
lengde på 15 km fra Eidsvoll
Verk til Vorma ved Sundet.
Sideelva Risa er 8 kilometer
lang. Den har sitt utspring i
Hersjøen og flyter sammen
med Andclva ved Bon.

Hurdalssjøen ble dannet

ved erosjon av isen under siste
istid. Innsjoen demmes opp av
store mengder losmasser i sør-
enden. Andelva ble gravd ut
av smeltevannet fra isbreen i
Hurdal.

Nedborsfeltet til Hurdals-
sjøen er dominert av skog og
utmark, mens nedbørsfeltet til
Andelva har et markert inn-
slag av jordbruk, bebyggelse
og industri.
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Hurdalssjøen og Andelva-vassdraget ligger i de fire kommunene Hurdal, Eidsvoll, Nannestad og Ullensaker.
Området er sterkt berørt av ulike utbyggingsinteresser, og med utbyggingen av Gardermoen vil pressetpå
vassdraget øke. Dette vil kreve en enda mer bevisst forvaltning av vassdraget i åra som kommer.
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