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Sammendrag: 
I tråd med kalkingsplanen for Oslo og Akershus 2011-2015, skal bruken av korallgrus fases ut, og 
erstattes med knust kalkstein og skjellsand. Dette notatet gir råd for hvordan dette kan gjennomføres. 
 
For bekker som kun har en årsklasse av ørret (yngel) stående, eller kommer fra kalkpåvirkede 
innsjøer, er det kurant å erstatte korallgrusen med kalkstein, slik det er beskrevet i kalkingsplanen. 
Men for bekker som kommer fra sure, ukalkede områder, er dette langt vanskeligere fordi det også må 
tas hensyn til vannkvaliteten i vannsøylen, og ikke bare nede i grusen. For å gjøre så godt som mulig 
med de metoder som per i dag finnes, gis det her råd basert på en blanding av kalkstein og skjellsand 
der fordeler og ulemper søkes balansert for hver bekk.      
 
Anbefalinger for dosering og kalkingsstrategi baseres på tidligere erfaringer, en FoU-rapport fra 
Direktoratet fra naturforvaltning og befaring av hver bekk. For hver av de aktuelle 24 bekkene gis det 
anbefalinger og råd om tonnasjer av korallgrus høsten 2012, som er siste året den skal brukes, og i 
tillegg gis det råd om mengder, fordeling og plassering av knust kalkstein og skjellsand i 2014 og 
videre utover. Bekkene ble også kontrollfisket for å se om de fungerte per i dag. I tillegg er tidligere 
kalkingspunkter og prøvestasjoner kart- og koordinatfestet. 

Emneord: 
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1. Innledning 
Hensikten med notatet er å gi konkrete råd for hver av de aktuelle bekkene der kalkings-

metoden nå skal endres, for å følge opp strategier nedfelt i Kalkingsplan for Oslo og Akershus 

2011-2015
8
. Notatet inngår som en del av beslutningsgrunnlaget for fylkesmannen når videre 

kalkingsstrategier skal vurderes for hver av disse 24 bekkene. I tillegg ble alle tidligere 

kalkinger og prøvepunkter for vannanalyser fra bekkene kart- og koordinatfestet.  

 
1.1 Bakgrunn 
I Akershus og Oslo har gytebekker blitt kalket i omtrent 25 år. Det har gjennom disse årene 

vært benyttet både knust kalkstein, skjellsand, korallgrus, kaldoserer og fast silikat
19

 for å 

avgifte surt, aluminiumsrikt vann. I tillegg er to bekker vurdert mht. mulig terrengkalking
4
. I 

1997 ble det gjennomført en sammenstilling og vurdering av alle aktuelle metoder for 

bekkekalkinger 
11

. Både den evalueringen og senere oppfølger
3, 6, 7, 10, 18

 har vist at korallgrus 

har gitt meget gode resultater for bekketypene som finnes i Oslo og Akershus.  

 

Det som skiller bekkene i Oslo og Akershus fra områder på Sør- og Vestlandet, er at det som 

regel er korte bekker, lite gytesubstrat i bunnen, og ofte er det stor andel med mudder- og 

myrbunn som er lite egnet for ørretgyting.  Naturlig ørretproduksjon er derfor lav i de fleste 

innsjøer sammenlignet med de landsdeler som har store og velegnede gytearealer. I tillegg er 

det oftest abbor og i noen tilfeller andre fiskearter som kan predaterer på ørretyngel. Det 

vanlige er at fiskeungene står forholdsvis lenge i bekkene før de vandrer ut i innsjøene, og det 

er ofte flere årsklasser i bekkene i Oslo og Akershus. Med så mange mennesker bosatt i 

regionen, er også fisketrykket høyt i mange innsjøer. Derfor er det viet stor oppmerksomhet 

på å få gytebekkene i forsurede vassdrag til å fungere så godt som mulig i disse årene. 

 

Men selv om korallgrusen har vist seg å ha svært gode kjemiske og fysiske egenskaper, og 

meget gode effekter er dokumentert
 2, 6, 7, 10, 18

, har den en klar ulempe. Selv om det ikke er 

antropogent tilsatt forurensing (miljøgifter), har korallgrus gjennomgående et naturlig innhold 

av kadmium som ligger over de grenseverdiene som er satt av norske myndigheter, og skal 

fases ut
8
. Derfor må det nå finnes andre måter å avgifte de bekkene på, som hittil har vært 

kalket med korallgrus.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Bilde av korallgrus (tv.) skjellsand (midten) og knust kalkstein (th.). Korallgrusen 

har partikkelstørrelser ofte opp til 20 - 30 mm. Skjellsanden er som regel mindre enn 7 mm. 

Kalkgrusen på bildet har den partikkelstørrelsen som anbefales brukt (8-32 mm).  

 

Det har blitt gjennomført et større FoU-prosjekt for å vurdere bekkekalking med skjellsand og 

kalkstein
1
. Hovedutfordringen er at knust kalkstein fungerer for å beskytte rogn og yngel 

lokalt på gyteplassene, men fordi oppløsningen til grov kalkstein er liten, er ikke metoden 

velegnet til å avsyre selve vannvolumet i bekken. Det innebærer at kalkstein i mindre grad 

fungerer tilfredsstillende i sure bekker der det står flere årsklasser, selv om effekten kan være 

god i rene yngelbekker, eller der det tåles stor yngeldødelighet fordi produksjonen i 



utgangspunktet er høy. Skjellsand kan avgifte vannet lokalt for rogn/yngel, selv i forholdsvis 

små mengder. Men skjellsand har så lav egenvekt at den raskt spyles ut av bekkene under 

flom og/eller sedimenteres. I tillegg kan skjellsanden fylle opp hulrommene på de få aktuelle 

gytearealene, slik at både oksygentilførslen til rogna og mengden hulrom/gjemmeplasser for 

yngel blir redusert. Både kalkstein og skjellsand må derfor brukes forsiktig, og tilpasses den 

enkelte bekk. 

 

I perioden 2004 -2006 gjennomførte Fylkesmannen i Oslo og Akershus og NJFF-Akershus 

innledende arbeider til overgangen til andre kalkprodukter, i samarbeid med Hurdal jeger- og 

fiskerforening og Bjerke jeger- og fiskerforening
13

. Erfaringen derfra og erfaringene fra de 

tidligere korallgruskalkingene, er nå benyttet i vurderingene for å tilpasse FoU-prosjektets
1 

anbefalinger fra Sør- og Vestlandet til de bekketypene som finnes i Akershus.   

 

I bekker som kommer fra kalkete innsjøer og rene yngelbekker, ansees det forøvrig ikke for å 

være noe problem å benytte knust kalkstein (i fraksjonen 8 – 32 mm) slik FoU-rapporten 

anbefaler
1
 uten å måtte ta spesielle stedstilpassede hensyn

8
. Men de forsurede bekkene som 

kommer fra skog- og myrområder og har flere årsklasser stående, er utfordrende
8
. Det er disse 

bekkene som nå er befart av kalksøker, representanter fra miljøvernavdelingen hos 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) og Ursus Natur- og miljørådgivning (Ursus) i 

fellesskap. Dette notatet bygger på befaringene og gir råd i forhold til det, for hver enkelt 

bekk. Det må understrekes at de faglige rådene som nå gis i forhold til anbefalt dosering av 

kalkstein og skjellsand i sin helhet er hentet fra FoU-prosjektet
1
, med unntak av at det foreslås 

50 % høyere doser av skjellsand der kalkingene skjer vesentlig høyere oppe i bekken enn der 

fisken gyter. Det må også påregnes langt dårlige presisjonsnivå på effekter enn det som kunne 

gis for korallgrus. Men det forventes at presisjonsnivået kommer til å øke ettersom det gjøres 

lokale erfaringer fra bruken av kalkstein og skjellsand. Det må også tilføyes at det er langt 

enklere å oppnå tilfredsstillende vannkvalitet nå, enn det var i forgående ti-års perioder da 

forsuringsbelastningen var dobbelt så stor
8
.  I tillegg forventes ytterligere forbedringer, all den 

tid Konvensjonen om langtransportert luftforurensing (Gøteborg-protokollen) nylig ble 

vedtatt revidert
17

. I den ligger krav om videre utslippsreduksjoner fram mot år 2021. Når 

kalksøker skal kalke de enkelte bekkene, er det viktig at de rådene som gis i FoU-prosjektet
1
, 

og som trekkes fram i kapittel 3 (og vedlegg 1) følges, for å unngå negative effekter.
 

 

1.2 Oppsummering av tidligere erfaringer i Akershus 
Korallgrus har vært benyttet med stor suksess for å avgifte surt aluminiumsrikt vann i 

gytebekker i bl.a. Akershus helt fra 1988 og fram til i dag
3, 6, 7, 10, 18

. Korallgrus er et 

kalsiumbasert avsyringsmiddel med høyt innhold av karbonat (93,4 %). Kalktypen har vist 

seg å avsyre vannet godt både lokalt på gyteplassene, og i vannsøylen der 1+ og eldre fisk 

står. Samtidig har den partikkelstørrelser som ikke fører til nedslamming/gjentetting av 

gytegrus og hulrom, slik at oksygentilførselen forblir god for rogn og slik at yngel fortsatt 

finner hulrom å gjemme seg i. Kornfordelingskurven til den korallgrusen som har vært 

benyttet, viser at omkring en firedel av partiklene er større enn 1 cm. De største partiklene er 

ca. 20 – 30 mm store. Det vil si at kalken inneholder både små partikler som løses raskt, og 

større som kontinuerlig brytes ned og løses opp over tid. I tillegg har den en egenvekt (ca. 

1,55) som gjør at den i forholdsvis liten grad blir transportert ut av bekken ved flom. 

Korallgrus er avsatt i langt yngre geologisk tid enn kalkstein, og er langt mer 

porøs/oppløselig. Den løses forholdsvis hurtig opp i vannet. Korallgrusen som ble brukt, var 

fra kalkbrudd i Danmark. 



 

Korallgruskalkingene ble fulgt opp tett i Oslo og Akershus, med flere evalueringer
9, 10

 av 

metodikken i begynnelsen av 90-tallet, som senere har vist seg å gi gode effekter. Mange av 

disse erfaringene og prinsippene kan videreføres selv om korallgrusen nå skal erstattes med 

kalkgrus og skjellsand. De viktigste har vært:   

 Korallgrus er velegnet til å avgifte gytebekker, men forholdsvis store mengder er 

nødvendig. 

 Effekten av korallgrus som tilføres om høsten er god også påfølgende vår og sommer.  

 Det er utarbeidet veiledende anbefalinger både ved førstegangsdosering og rekalkinger 

med korallgrus. 

 Det er dokumentert vellykket ørretgyting i de aller fleste bekkene som er blitt kalket på 

rett måte. 

 Invertebratfaunaen endres noe. Det er ikke noe ”ørkenområde” på selve kalkpartiklene, 

men færre fjærmygglarver og knottlarver enn på upåvirket bekkebunn. Det ble påvist flere 

steinflue- og døgnfluearter, deriblant forsuringsfølsomme arter (bl.a. Baetis sp.) både på 

og nedstrøms kalkingene, enn oppstrøms i de samme bekkene. Effektene for 

invertebratene er positive totalt sett, så fremt det kalkes med riktige mengder.  

 For å redusere den totale korallgrusmengden bekken trenger, anbefales å vurdere også å 

kalke innsjøen oppstrøms, hvis mulig. 

 Korallgrus bør plasseres forholdsvis høyt i bekken. 

 I lange bekker med relativt lite fall, bør korallgrusen spres flere steder i bekken (for 

eksempel ett sted per km). 

 I bekker med mye stein, stor stigning, som er brede og grunne og har liten grad av 

tilslamming, kan man forvente de beste resultatene. 

 Det bør ikke tilføres for mye på ett sted, og ikke være mer enn 50 % horisontal dekning av 

korallgrus på selve gyteplassene. 

 Beregninger viser at i gjennomsnitt løses omkring en sjettedel av den mengden som til 

enhver tid finnes i bekken. 

 Prinsippene med kalkingsstrategien, er at det kalkes opp en ”såle”, for deretter å rekalke 

årlig med de mengder som antas å være løst opp. 

 

Ytterligere erfaringsbasert kunnskap 

Erfaringer i tiden etter at disse undersøkelsene var gjennomført, har vist at effekten holder seg 

så godt at kalking annet hvert år har vært tilstrekkelig. I bekker der kalkingen har stoppet opp, 

har effekten sannsynligvis vært akseptabel i så lang tid som inntil fire år etter avsluttet 

kalking
10

. I år 2000 ble det dokumentert naturlig reproduksjon i over 80 prosent av de kalkede 

bekkene (48 undersøkte bekker)
7
, og enda flere av dem har vist seg å fungere i ettertid. 

 



 

2. Egenskaper ved skjellsand og knust kalkstein   
 
2.1 Bakgrunnsinformasjon om kalking med skjellsand og knust kalkstein   
Grunnlaget for de nye anbefalingene er i sin helhet hentet fra et større FoU-prosjektet som er 

utført av forskere ved Universitetet i Bergen og Norsk institutt for vannforskning
1
. Det ble 

gjennomført på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning for å fremskaffe kunnskaper om 

hvordan bekkekalking med skjellsand og kalkgrus påvirket biologiske og vannkjemiske 

forhold. En kortversjon (folder) er utarbeidet. Den er i sin helhet gjengitt som vedlegg 1. Både 

rapporten og folderen finnes tilgjenglig på www.dirnat.no. Rapporten fra Direktoratet for 

naturforvaltning gir en meget god innføring i, og oversikt over, hvilke mekanismer som skjer i 

forsurede vassdrag for fisken. Det anbefales å lese hele rapporten for de som ønsker å sette 

seg dypere inn i fagområdet. På mange områder viste den undersøkelsen, som ble 

gjennomført i 1997 – 2001, sammenfallende resultater til de erfaringene som gjelder 

korallgrus og som tidligere var publisert for Akershus
9, 10

 og er oppsummert i kapittel 1.2. De 

viktigste likhetene er at oppløsningshastigheten er omtrent lik for skjellsand og korallgrus og 

at ørreten unngår å gyte der det er over 50 % innblanding av kalkpartikler. Forskjellen er i 

hovedsak knyttet til partiklenes egenvekter og dermed egenskaper knyttet til 

utvasking/utskylling samt partiklenes størrelser. Skjellsand har egenvekt på ca. 0,8, korallgrus 

på 1,55 og kalkgrus på om lag 1,3. 

 

2.2. Faremomenter og effekter  
Det er svært viktig å merke seg at FoU-prosjektet

1
 viste at de positive effektene av 

bekkekalkingen på vannkjemien nede i bekkegrusen oppnås selv om den synlige mengden 

skjellsand eller kalkgrus er svært lav. Videre at skjellsand på gyteplassene kan skape 

problemer for gytefisken fordi skjellsanden består av finere partikler (< 7 mm) enn den grusen 

som fisken normalt vil oppsøke i forbindelse med gytingen. Det er derfor svært viktig å unngå 

overdosering av kalk på selve gyteplassene. Det ble dokumentert at oksygenforholdene vil 

være kritisk lave for overlevelse av egg i substrat med over 50 -75 % skjellsand. På områder 

der mer enn halvparten av substratet består av skjellsand vil også ørreten unngå å gyte. I 

tillegg kan finpartikulært materiale føre til dødelighet på plommesekkstadiet ved at 

plommesekkyngelen ikke greier å ta seg opp gjennom grusen. Det kan også legges til at 

bekker der hulrommene fylles opp av skjellsand, vil gi yngel reduserte skjulmuligheter til å 

unngå predasjon og bortjaging. 

 

Det ble påvist at skjellsand har tydelige effekter minst et par hundre meter nedstrøms 

kalkstedet. Med lav egenvekt, vil den lett føres nedstrøms med vannstrømmen og fordele seg 

utover, eller skylles ut av bekken. 

 



Figur 2. Illustrasjon som viser en normal gytegrop, og en som er overdosert med skjellsand. 

Hele illustrasjonen er hentet fra rapporten til Direktoratet for naturforvaltning
1
.   

 

 

3. Råd for utlegging av skjellsand og kalkgrus 
Rapporten fra Direktoratet for naturforvaltning

1
 oppsummerer følgende generelle råd og 

retningslinjer for utlegging av skjellsand og kalkgrus: 

 Kalken legges ut oppstrøms gyteområdene. Ved hjelp av vannstrømmen vil kalken blande 

seg med gytegrusen. Gyteområdene vil som regel finnes på strekninger med innslag av 

kulper og stryk hvor bunnforholdene domineres av grus (10-30 mm) og mindre stein. 

 Kalken skal utgjøre en moderat innblanding i gytegropen. 

 Utlagt kalk må ikke dekke mer enn maksimum 50 % av bunnen. 

 Doseringen tilpasses den enkelte bekk. Det kan medføre en lavere dosering enn anbefalt 

nedenfor. 

 Førstegangskalking: For skjellsand anbefales en dosering på 1 tonn per km
2
 nedbørsfelt, 

eller 20 kg per meter bekkestrekning. For kalkgrus anbefales en dosering på 2 tonn per 

km
2
 nedbørsfelt eller 20 – 50 kg per meter bekkekalking. 

 Vedlikeholdskalkingen bør deretter bestå i å supplere med kalk som er løst opp (opp mot 

20 %) eller vasket ut (opp mot 100 %). Kalken legges ut med 1 – 3 års mellomrom. Hvis 

skjellsanden eller kalkgrusen hoper seg opp og akkumuleres over år bør en avvente videre 

kalking. 

 For kalkgrus lagt ut på gyteplassene, bør 80 % av kornstørrelsene være 10-30 mm.  

 

 

 



Spesielle tilpasninger og forutsetninger for anbefalingene gitt i Akershus: 

 Skjellsand bør legges forholdsvis høyt, for å unngå tilslamming og likevel gi 

vannkvalitetsforbedringer og øke sannsynligheten for at eldre årsklasser i bekken 

overlever evt. surstøt, særlig høst og vår. 

 I tillegg legges ut kalkstein selektivt direkte på gyteplassene for å sikre de mest ømfintlige 

stadiene. 

 Anbefalt dosering av skjellsand er økt med 50 % i bekker der det vil være naturlig å kalke 

mer enn 200 meter oppstrøms gyteplassene for første kalkingen (i 2014), eller det er mye 

myr/mudderstrekninger. 

 Det er i tillegg anbefalt å kalke med kalkgrus, dvs. at bekkene kalkes både med skjellsand 

og kalkgrus der det er aktuelt. Hensikten er å øke sannsynligheten for overlevelse av både 

yngel og eldre fisk i bekken. 

 Anbefalingene for skjellsand er kun basert på størrelsen på nedbørsfeltene, og for 

kalkstein er det benyttet lengde på fiskeførende/behandlet strekning, i tråd med 

anbefalinger gitt i FoU-prosjektet
1
. 

 I anbefalingen som gis for de enkelte bekkene i de neste kapitlene, vil det påpekes at 

presisjonsnivået nå er betydelig svekket i forhold til korallgrusdoseringene, fordi de tok 

utgangspunkt i total mengde vann i bekken gjennom et år (nedbørsfeltets areal og 

avrenningen) i tillegg til pH-verdien i bekken. For skjellsand og kalkstein finnes per nå 

kun anbefalinger for dosering og rekalking som angitt ovenfor. Det anbefales derfor tett 

oppfølging, slik at de årlige doser og eventuelt strategier kan evalueres og justeres over 

tid.  

 Ørret gyter vanligvis i grus der partikler i størrelsen 16 – 32 mm dominerer. Det anbefales 

derfor at den knuste kalksteinen som benyttes er så nær opp til dette som mulig, for 

eksempel finnes 8 – 32 mm fraksjoner på markedet. Hvis mulig vil det være en fordel å 

benytte kalkstein med avslipte kanter. Vedlegg 2 angir den kalktypen som ble benyttet i 

forsøket i Hurdal i 2005. Den ble levert i 20 kg sekker. Det frarådes å bruke 3 – 8 eller 8 – 

16 mm fraksjoner, fordi faren for tilslamming/oksygenfrie områder da vil være stor, og 

fordi det er partikkelstørrelser som ligger lavere enn ørretens preferanser.  

 Erfaringer fra forsøket som ble gjennomført i Akershus høsten 2005 i to bekker med 

utlegging av knust kalkstein
13

, var at 5 mann brukte 4 – 5 timer på å fordele 4 tonn, med 

om lag 2 tonn i hver bekk (Trygve Hoel-Knai pers. med.). Det ble benyttet sekker à 20 kg. 

 Generelt anbefales å ha god overvåking videre for de kalkede bekkene, fordi det er 

beheftet betydelige usikkerhet til doseringene som følger. Best følges de opp ved å 

gjennomføre elektrofiske for eksempel hvert 3. eller 5. år der det legges særlig vekt på at 

det skal være god, og stabil årsklassesammensetning i bekken, i forhold til tidligere 

elektrofiskeresultater. Visuelle observasjoner fra kalksøkere, langs bekkene er også 

verdifull informasjon. I tillegg bør det fortsatt tas vannprøver, slik det har vært gjort 

tidligere. 

 

 



 

4. Anbefalinger for bekker i Aurskog-Høland Fiskeadministrasjon  
 

Alle de aktuelle bekkene der Aurskog-Høland Fiskeadministrasjon (AHFA) er kalksøker, ble 

befart den 28.06.12 av Niels Sverdrup-Thygeson (AHFA), Millian Ødegaard (AHFA, kun 

Kroktjernbekken), Helge Lorentzen (FMOA), Terje Wivestad (FMOA) og Helge B. Pedersen 

(Ursus). Et enkelt kvalitativt kontrollfiske (elektrofiske) ble gjennomført samme dag. 

 

4.1. Kroktjernbekken 
 

Tabell 1 oppsummerer resultatene fra befaringen og videre anbefalinger for Kroktjernbekken. 

 

Tabell 1. Opplysninger om Kroktjernbekken. 

 

 

Kartkoordinater (UTM sone 32) 

Tema Øst-koordinat Nord-koordinat 
Vannprøvestasjon over kalking (OK) 

(10 – 20 m over øvre kalkpunkt) 

0653073 6644323 

Er vannprøven OK upåvirket av ovenforliggende kalkinger: Ja 

Vannprøvestasjon under kalking (UK) 0652004 6643565 

Kalkingssteder K1 (og ca. 50 nedenfor) 0653038 6644305 

Kalkingssteder K2 (og ca. 100 m nedenfor) 0652803 6644203 

Kalkingssteder K3 (og ca. 10 m nedenfor) 0652587 6643980 

Kalkingssteder K4 (og ca. 50 nedenfor) 0652482 6643878 

Kalkingssteder K5 (og ca. 100 nedenfor) 0652391 6643792 

Kalkingssteder K6 (og ca. 100 nedenfor) 0652106 6643632 

Kalket første gang i 2004 med: K1: 5 tonn, K2: 25 tonn, K3: 3 tonn, K4: 10 tonn, K5: 16 tonn og K6: 

15 tonn. Senere rekalkinger mellom K1 og K2. Helikopterkalket. 

Opplysninger gitt av kalksøker 
Antall fiskere som nyter godt av ørretproduksjonen i bekken: Ca. 50 

Kalksøkers verdivurdering av bekken: 
(Angitt i forhold til: 1 = svært viktig, 2 = viktig, 3 = litt viktig, 4 = mindre viktig 5 = uviktig) 

3 

Aktuelt å kutte ut kalkingen og heller sette ut ørret: Ja 

Kontrollfiske 2012 
Mye yngel påvist i nederste partier. Bekken fungerer. Men fant ikke eldre fisk i de undersøkte kulpene 

på de nederste ca. 100 m. Kun punktfisket. 

Gytepotensiale 
Gyte- og oppvekstarealer Middels god kvalitet. Går ikke tørr om sommeren. 

Fiskeførende arealer, ca:  Lengde: 500 m Bredde:1,5 m Areal: 750 m
2
 

Anslått antall ørretunger i 

bekken i juli/august: 

3-400 stk. 

Generell bakgrunnsinformasjon 
Kommer fra: Skog og myrer, inkl. 

Kroktjern. 

Drenerer til:  Aurset (innsjø) 

Vannområde: Vannområde 

Haldensvassdraget 

Vannforekomst: Bekkefelt Setten- 001-6-R 

Anslått rekrutterings-

bidrag fra bekken: 

Kroktjernbekken antas å 

være eneste gytebekk for 

innsjøen Aurset. 



 

Beregninger av kalkmengder og anbefalinger 
Nedbørsfelt 4,6 Km

2
 

Vannkjemi, 28.06.2012: Over/under kalking: pH: -/5,0, alk: -/ < 0,03 mmol/l, Ca: -/1,7 mg/l. 

Kalk igjen Som forventet, dvs. en del. Men ingen opphoping. Kalken er spredt godt på 

flere steder, og fordelt nedover av flom. Kalkrester ble ikke observert i 

nedre deler, opplysninger er ellers basert på kalksøkers informasjon. 

Kalkbehov i 2012 Anbefalt 35 tonn korallgrus, som forventes å gi tilfredsstillende effekt 

minst ut 2014. Anbefales kalket ved K2 med 25 tonn (stasjon B i notat fra 

2004) og 10 tonn ved K5 (stasjon E i notat fra 2004) og 10 tonn ved K6 

(stasjon F notat fra 2004). 

Kalkbehov i 2014 Anbefalt 11 tonn, fordelt som: 

7 tonn skjellsand 

4 tonn knust kalkstein (8-32 mm) 

Det gjøres oppmerksom på at det er anledning for kalksøker til å omfordele 

tonnasjen mellom skjellsand og kalkstein, avhengig av muligheter for 

dugnadsinnsats til å fordele kalksteinen. Men det bør tilføres noe kalk også 

på gytearealene i 2014, uten at maksimumsgrensen overstiges (se kap. 3). 

Antatt 1,5 ganger skjellsanddose fordi mye kalk spes ovenfor fiskeførende 

areal. Antar at 200 m gytestrekning behandles med kalkstein i 2014. 

Anbefalt fordeling i 

2014 

7 tonn skjellsand fordeles med ca halvparten ved K2 og resten ved K4 eller 

K5, men ikke på eller like over myrområder. For eksempel storsekk og 

helikopter. Knust kalkstein fordeles som vist i kap 3 ca. fra K6 og nedover 

på gyteområder med naturlig stein i størrelsen 8 – 32 mm. 

Senere rekalkinger 

(i 2016 og så annethvert 

år som utgangspunkt, 

men må justeres etter 

behov) 

Skjellsanden antas å løses opp/spyles ut/mudres ned forholdsvis raskt, mens 

kalkstein ikke forventes å løses opp i særlig grad de første årene. Det 

anbefales å rekalke med 7 tonn skjellsand ved K2 og K4/K5 som 

utgangspunkt, men justere dette iht. årlige vannanalyser og passe på å 

unngå opphoping av kalken. Forskningsbaserte tall for spesifikt 

rekalkingsbehov foreligger ikke, og kalksøker må forsøke seg fram, med 

mindre det kommer tydeligere faglige råd/anbefalinger fra den nasjonale 

FOU-virksomheten. 

Kommentarer og merknader: 
Fordi det ble påvist mye yngel nå, mens fjorårs fisk eller eldre ikke ble funnet, kan det ikke utelukkes 

at det har forekommet perioder med for dårlig vannkvalitet i løpet av det siste året. (Faglig sett burde 

bekken vært rekalket tidligere). pH-verdien var urovekkende lav i 2012. Kontrollfisket i 2009
6
 viste 

ca. 2/3 yngel og resten eldre fiskeunger, noe som er vanlig i bekker av denne typen. Tettheten av 

ørretunger var den gang bra. Bekken har høyest kvalitet i nedre deler, og det antas at det i hovedsak er 

de nederste 3-400 m som er produktive, selv om det gytes helt opp til vegen (ca. 500 m). Kalkingene 

har gitt gode resultater. Å videreføre kalkingene, anses som viktig av kalksøker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Kroktjernbekken.  

K på kartet angir kalk-

plasser. OK på kartet 

angir vannprøver over 

kalking, og UK angir 

vannprøver nedenfor 

(under) bekkekalkingene. 

Kartet er hentet fra: 

Norgeskart/Kartverket. 



 
4.2. Bjørndalsbekken 
 

Tabell 2 oppsummerer resultatene fra befaringen og videre anbefalinger for Bjørndalsbekken. 

 

Tabell 2. Opplysninger om Bjørndalsbekken. 

 

 

Kartkoordinater (UTM sone 32) 

Tema Øst-koordinat Nord-koordinat 
Vannprøvestasjon over kalking (OK) 

(10 – 20 m over øvre kalkpunkt) 

0630820 6639274 

Er vannprøven OK upåvirket av ovenforliggende kalkinger: Ja 

Vannprøvestasjon under kalking (UK) 

(ca. 25 m nedenfor nedre veikrysning). 

0630584 6638879 

Kalkingssteder K1 (tipp bulk fra vei/bro) 0630816 6639259 

Kalkingssteder K2 (langs veien flere steder fra 

K1 og ca. 100 m nedenfor) 

  

Kalkingssteder K3 (og ca. 10 m nedenfor) 0630590 6638876 

Tidligere også noe kalk fra traktor i nedre del.   

Kalket første gang i 1996 med 17 tonn. Fulgt opp med videre rekalkinger. 

Opplysninger gitt av kalksøker 
Antall fiskere som nyter godt av ørretproduksjonen i bekken: Ca. 50 

Kalksøkers verdivurdering av bekken: 
(Angitt i forhold til: 1 = svært viktig, 2 = viktig, 3 = litt viktig, 4 = mindre viktig 5 = uviktig) 

4 

Aktuelt å kutte ut kalkingen og heller sette ut ørret: Ja 

Kontrollfiske 2012 
Observert en del ørekyt ved K1 samt 2 ørreter. 

Kontrollfisket ved UK, der både yngel og 1+ ble påvist. Bekken fungerer. 

Gytepotensiale 
Gyte- og oppvekstarealer Lav kvalitet, også dels fordi bekken nesten går tørr sommerstid. 

Fiskeførende arealer, ca:  Lengde: 1 km Bredde:1,5 m Areal: 1500 m
2
 

Anslått antall ørretunger i 

bekken i juli/august: 

200-400 stk. 

Beregninger av kalkmengder og anbefalinger 
Nedbørsfelt 2,1 km

2
 

Vannkjemi, 19.06.2011: Over/under kalking: pH: 5,6/6,4, alk: < 0,03/0,08 mmol/l, Ca: 1,5/2,3 mg/l. 

Kalk igjen Som forventet, dvs. en del. Men ingen opphoping, bortsett fra ca. 1 – 2 tonn 

samlet i haug ved K1. Kalken er spredt godt på flere steder, og fordelt 

videre nedover av flom og dels løst opp. 

Kalkbehov i 2012 Anbefalt 5 tonn korallgrus, som forventes å gi tilfredsstillende effekt minst 

ut 2014. Anbefales kalket ved K2 (nedenfor veien) med 3 tonn og 2 tonn 

Generell bakgrunnsinformasjon 
Kommer fra: Skog og myrer, inkl. 

Abbortjenna. 

Drenerer til:  Midtskogvassdraget og 

Hafsteinelva. 

Vannområde: Vannområde 

Haldensvassdraget 

Vannforekomst: Hafsteinelva- 001-32-R 

Anslått rekrutterings-

bidrag fra bekken: 

Ikke mulig å anslå, fordi 

det er flere småbekker til 

hovedvassdraget og ukjent 

gyting i hovedvassdraget.  



ved K3. Bulk.  

Kalkbehov i 2014 Totalt 4 tonn, fordelt som: 

2 tonn skjellsand 

2 tonn knust kalkstein (8-32 mm) 

Det gjøres oppmerksom på at det er anledning for kalksøker til å omfordele 

tonnasjen mellom skjellsand og kalkstein, avhengig av muligheter for 

dugnadsinnsats til å fordele kalksteinen. Men det bør tilføres noe kalk også 

på gytearealene i 2014, uten at maksimumsgrensen overstiges (se kap. 3). 

Antatt normaldose av skjellsand. Antar at 100 m gytestrekning behandles 

med kalkstein i 2014. 

Anbefalt fordeling 1-1 ½ tonn skjellsand fordeles ved K2 og resten ved K3. Bulk. 

Knust kalkstein fordeles som vist i kap 3 på områder med naturlig stein i 

størrelsen 8 – 32 mm. i områder nedenfor K2 og K3. 

Senere rekalkinger 

(i 2016 og så annethvert 

år som utgangspunkt, 

men må justeres etter 

behov) 

Skjellsanden antas å løses opp/spyles ut/mudres ned forholdsvis raskt, mens 

kalkstein ikke forventes å løses opp i særlig grad de første årene. Det 

anbefales å rekalke med 2 tonn skjellsand ved K2 som utgangspunkt, men 

justere dette iht. årlige vannanalyser og opphoping. Forskningsbaserte tall 

for spesifikt rekalkingsbehov foreligger ikke, og kalksøker må forsøke seg 

fram, med mindre det kommer tydeligere faglige råd/anbefalinger fra den 

nasjonale FOU-virksomheten.    

Kommentarer og merknader: 
Bekken ser nå ut til å fungere bra mht. vannkvalitet, dels fordi flere årsklasser ble påvist og dels fordi 

ørekyt overlever i bekken, som er en mer følsom overfor surt vann enn ørret.  

Bekken er elektrofisket i 1996 og 2002
3
. Første gang ble noen få fiskeunger påvist i nedre del (lav 

tetthet) men ingen yngel, og ikke ørret på øvre del. Andre gang (2002) ble det også påvist fiskeunger 

på øvre del av bekken og høyere ørrettetthet, selv om det delvis var tørr bekk/liten vannføring. 

 

 
Fig. 4. Bjørndalsbekken. K på kartet er kalkplasser. OK på kartet angir vannprøver over 

kalking, og UK på kartet angir vannprøver nedenfor bekkekalkingene. Kartet er hentet fra: 

Norgeskart/Kartverket. 



 

4.3. Badstubekken 
 

Tabell 3 oppsummerer resultatene fra befaringen og videre anbefalinger for Badstubekken. 

 

Tabell 3. Opplysninger om Badstubekken. 

 
 

Kartkoordinater (UTM sone 32) 

Tema Øst-koordinat Nord-koordinat 
Vannprøvestasjon over kalking (OK) 

(10 – 20 m over øvre kalkpunkt) 

0630246 6637149 

Er vannprøven OK upåvirket av ovenforliggende kalkinger: Ja 

Vannprøvestasjon under kalking (UK) 

(Der en tidligere driftsvei/sti krysser bekken). 

0630670 6637791 

Kalkingssteder K1 (tipp bulk fra vei/kulvert) 

og nordøstover ca. 100 m langs skogsbilveien 

0630335 6637217 

Kalkingssteder K2 (noe kalk også tilført bekken 

via en driftsvei, der vannprøven UK tas).  

0630670 6637791 

Kalket første gang i 1996 med 16 tonn. Fulgt opp med videre rekalkinger. 

Opplysninger gitt av kalksøker 
Antall fiskere som nyter godt av ørretproduksjonen i bekken: Ca. 50 

Kalksøkers verdivurdering av bekken: 
(Angitt i forhold til: 1 = svært viktig, 2 = viktig, 3 = litt viktig, 4 = mindre viktig 5 = uviktig) 

5 

Aktuelt å kutte ut kalkingen og heller sette ut ørret: Ja 

Kontrollfiske 2012 
Observert en del ørekyt nedenfor K1. Kontrollfisket ca. 100 m nedenfor K1 uten å påvise ørret. 

Kontrollfisket ca. 50 m ved K2, kun påvist 1 stk ørret (ca. 23 cm stor). Bekken fungerer, men ikke 

godt. 

Gytepotensiale 
Gyte- og oppvekstarealer Lav kvalitet, mye stilleflytende partier og mudderbunn. 

Fiskeførende arealer, ca:  Lengde: 1 km Bredde:1,5 m Areal: 1500 m
2
 

Anslått antall ørretunger i 

bekken i juli/august: 

100 - 200 stk. 

Beregninger av kalkmengder og anbefalinger 
Nedbørsfelt 2,2 km

2
 

Vannkjemi, 18.06.2011: Over/under kalking: pH: 4,7/5,6, alk: < 0,03/0,05 mmol/l, Ca: 1,8/2,5 mg/l. 

Kalk igjen Som forventet, dvs. en del. Men ingen opphoping, bortsett fra noe samlet i 

haug ved K1. Pga. gravemaskinarbeid/utbedringer ved røret under 

skogsbilveien der kalken var tippet, var sannsynligvis en del kalk mudret 

ned her. Kalken er ellers spredt godt på flere steder, og fordelt videre 

nedover av flom og dels løst opp. 

Kalkbehov i 2012 Anbefalt 8 tonn korallgrus, som forventes å gi tilfredsstillende effekt minst 

Generell bakgrunnsinformasjon 
Kommer fra: Skog og myrer. 

Drenerer til:  Midtskogvassdraget og 

Hafsteinelva. 

Vannområde: Vannområde 

Haldensvassdraget 

Vannforekomst: Hafsteinelva- 001-32-R 

Anslått rekrutterings-

bidrag fra bekken: 

Ikke mulig å anslå, fordi 

det er flere småbekker til 

hovedvassdraget og ukjent 

gyting i hovedvassdraget.  



ut 2014. Anbefales fordelt med noe ved K1 og ca. halvparten fordelt langs 

skogsbilveien ca. 100 m nordøst for K1, der det er mulig å komme til, og 

slik det tidligere er gjort. Storsekk eller evt. bulk.  

Kalkbehov i 2014 Totalt 3 tonn, fordelt som: 

2 tonn skjellsand 

1 tonn knust kalkstein (8-32 mm) 

På den befarte strekningen var det ingen utpregede gyteplasser. Det 

anbefales å gå langs hele bekken, og se etter potensielle gyteplasser (grus i 

partikkelstørrelse ca. 8 – 32 mm og egnet vannhastighet). Der det finnes, 

bør ca. 1 tonn knust kalkstein tilføres på gyteplassene (se kap. 3). Dersom 

det ikke påvises noen egnede gyteplasser, kan alt tilføres som skjellsand. 

Det er så liten vannhastighet i bekken, at den regnes som relativt godt egnet 

for skjellsandkalking. Antatt normal skjellsanddose. Antar at 50 m 

gytestrekning behandles med kalkstein i 2014. 

Anbefalt fordeling Ca. 1½ tonn skjellsand fordeles ved K1 og ca. ½ tonn omkring 100 meter 

nedstrøms (der korallgrusen er lagt ut).   

Senere rekalkinger 

(i 2016 og så annethvert 

år som utgangspunkt, 

men må justeres etter 

behov) 

Skjellsanden antas å løses opp/spyles ut/mudres ned forholdsvis raskt, mens 

kalkstein ikke forventes å løses opp i særlig grad de første årene. Det 

anbefales å rekalke med 2 tonn skjellsand ved K1 som utgangspunkt, men 

justere dette iht. årlige vannanalyser og opphoping. Forskningsbaserte tall 

for spesifikt rekalkingsbehov foreligger ikke, og kalksøker må forsøke seg 

fram, med mindre det kommer tydeligere faglige råd/anbefalinger fra den 

nasjonale FOU-virksomheten.    

Kommentarer og merknader: 
Bekken ser ut til å fungere mht. vannkvaliteten, men er ikke god. Pga. de fysiske forholdene i bekken, 

vil den for øvrig aldri bli høyproduktiv. Bekken antas for øvrig å ha noe høyere ørrettettheter på de 

nedre delene, som ikke ble befart nå.  Bekken er elektrofisket i 1996 og 2002
3
. Første gang ble kun 1 

ørretunge påvist, helt i nedre del av bekken.  Andre gang (2002) viste en brukbar tetthet av ørretunger 

med flere aldersgrupper også over fv. 169, selv om ingen yngel ble funnet på avfisket areal. 

 

 
Fig. 5. Badstubekken. K på kartet er kalkplasser. OK på kartet angir vannprøver over 

kalking, og UK på kartet angir vannprøver nedenfor bekkekalkingene. Kartet er hentet fra: 

Norgeskart/Kartverket. 



4.4. Holmetjernsbekken 
 

Tabell 4 oppsummerer resultatene fra befaringen og videre anbefalinger for Holmetjerns-

bekken. 

 

Tabell 4. Opplysninger om Holmetjernsbekken. 

 

 

Kartkoordinater (UTM sone 32) 

Tema Øst-koordinat Nord-koordinat 
Vannprøvestasjon over kalking (OK) 

(ca. 20 m over øvre kalkpunkt og veien) 

0631375 6636953 

Er vannprøven OK upåvirket av ovenforliggende kalkinger: Nei. 

Vannprøvestasjon under kalking (UK) 

(like før samløpet med elva). 

0631355 6636907 

Kalkingssteder K1 (tipp bulk fra vei/kulvert) 0631366 6636948 

Bekken ble også kalket med helikopter for ca. ti år siden et sted mellom veien og Holmetjern. 

Kalket første gang i 1996 med 6 tonn. Fulgt opp med videre rekalkinger. 

Opplysninger gitt av kalksøker 
Antall fiskere som nyter godt av ørretproduksjonen i bekken: Ca. 50 

Kalksøkers verdivurdering av bekken: 
(Angitt i forhold til: 1 = svært viktig, 2 = viktig, 3 = litt viktig, 4 = mindre viktig 5 = uviktig) 

5 

Aktuelt å kutte ut kalkingen og heller sette ut ørret: Ja 

Kontrollfiske 2012 
Ikke el-fisket. Ikke observert yngel eller annen fisk visuelt. Røret under veien fungerer som en sperre 

for oppvandrende ørret, slik at det kun er de nedre ca. 50 meterne som er egnet, men her er det bra 

med gytesubstrat. Bekken går tørr om sommeren, slik at den kun er aktuell som yngelbekk.  

Gytepotensiale 
Gyte- og oppvekstarealer Lav kvalitet, også dels fordi bekken kan gå tørr sommerstid. 

Fiskeførende arealer, ca:  Lengde: 50 m Bredde:1,0 m Areal: 50 m
2
 

Anslått antall ørretunger i 

bekken i juli/august: 

< 50 stk, antageligvis bare yngel. I hovedsak forventes det ikke at 

eldre ørret blir stående i denne lille bekken. 

Beregninger av kalkmengder og anbefalinger 
Nedbørsfelt 0,3 km

2
 

Vannkjemi, 18.06.2011: Over/under kalking: pH: 5,5/5,8, alk: < 0,03/0,03 mmol/l, Ca: 2,1/2,2 mg/l. 

Kalk igjen Som forventet. I størrelsesorden et par tonn, fint fordelt nedenfor veien, 

ingen opphoping. 

Kalkbehov i 2012 Anbefalt 2 tonn korallgrus, som forventes å gi tilfredsstillende effekt minst 

ut 2014. Anbefales kalket ved K1 (ovenfor veien). Bulk.  

Kalkbehov i 2014 Totalt 1 tonn, fordelt som: 

0,5 tonn skjellsand 

0,5 tonn knust kalkstein (8-32 mm). 

Generell bakgrunnsinformasjon 
Kommer fra: Skog og myrer, inkl. 

Holmetjern. 

Drenerer til:  Midtskogvassdraget og 

Hafsteinelva. 

Vannområde: Vannområde 

Haldensvassdraget 

Vannforekomst: Hafsteinelva- 001-32-R 

Anslått rekrutterings-

bidrag fra bekken: 

Ikke mulig å anslå, fordi 

det er flere småbekker til 

hovedvassdraget og ukjent 

gyting i hovedvassdraget.  



Det bør vurderes å kalke Holmetjern, for å avsyre bekken fra toppen av. 

Anbefalt fordeling All skjellsanden tippes som bulk over veien (K1), mens all kalksteinen 

fordeles jevnt på strekningen nedenfor veien.  

Det gjøres oppmerksom på at det er anledning for kalksøker til å omfordele 

tonnasjen mellom skjellsand og kalkstein, avhengig av muligheter for 

dugnadsinnsats til å fordele kalksteinen. Antatt normal skjellsanddose. 

Antar at 25 m gytestrekning behandles med kalkstein i 2014. 

Senere rekalkinger 

(i 2016 og så annethvert 

år som utgangspunkt, 

men må justeres etter 

behov) 

Skjellsanden antas å løses opp/spyles ut/mudres ned forholdsvis raskt, mens 

kalkstein ikke forventes å løses opp i særlig grad de første årene. Det 

anbefales å rekalke med 0,5 tonn skjellsand men justere dette iht. årlige 

vannanalyser og opphoping. Forskningsbaserte tall for spesifikt 

rekalkingsbehov foreligger ikke, og kalksøker må forsøke seg fram, med 

mindre det kommer tydeligere faglige råd/anbefalinger fra den nasjonale 

FOU-virksomheten.    

Kommentarer og merknader: 
Sannsynligvis kun yngelbekk.  Dersom veikrysningen utbedres, antas at ørreten vil kunne gå vesentlig 

høyere opp i bekken. Under befaringen var det gode fysiske forhold videre oppover et stykke.  

Bekken er elektrofisket i 1996
3
. Da ble det ikke påvist ørreter i bekken. 

 

 
Fig. 6. Holmtjernsbekken. K på kartet er kalkplasser. OK på kartet angir vannprøver over 

kalking, og UK på kartet angir vannprøver nedenfor bekkekalkingene. Kartet er hentet fra: 

Norgeskart/Kartverket. (Bekken følger kommunegrensa nedenfor Holmetjern.) 



5. Anbefalinger for bekker i Bjerke JFF  
 

Alle de aktuelle bekkene der Bjerke jeger- og fiskerforening (BJFF) er kalksøker, ble befart 

den 30.06.12 av Øystein Bamrud (BJFF), Helge Lorentzen (FMOA) og Helge B. Pedersen 

(Ursus). Et enkelt kvalitativt kontrollfiske (elektrofiske) ble gjennomført samme dag, men 

pga. avstander i felt og tiden som var til disposisjon, ble ikke alle bekkene kontrollfisket. 

 

5.1. Kjønnstadseterbekken 
 

Tabell 5 oppsummerer resultatene fra befaringen og videre anbefalinger for 

Kjønnstadseterbekken. 

 

Tabell 5. Opplysninger om Kjønnstadseterbekken. 

 
 

 

 

Kartkoordinater (UTM sone 32) 

Tema Øst-koordinat Nord-koordinat 

Vannprøvestasjon over kalking (OK)  

(10 – 20 m over øvre kalkpunkt) 

0609267 6688310 

Er vannprøven OK upåvirket av ovenforliggende kalkinger: Ja. 

Vannprøvestasjon under kalking (UK) 0609555 6687883 

Kalkingssted K (tipp bulk fra vei).  

Kun kalket fra dette stedet. 

0609365 6688244 

Kalket første gang i 1988 med 18 tonn. Fulgt opp med videre rekalkinger. 

Opplysninger gitt av kalksøker 

Antall fiskere som nyter godt av ørretproduksjonen i bekken: 

(Innsjøen brukes mye til stevner konkurranse, fiskedag for skolebarn osv.) 

500 – 1.000.  

Kalksøkers verdivurdering av bekken: 
(Angitt i forhold til: 1 = svært viktig, 2 = viktig, 3 = litt viktig, 4 = mindre viktig 5 = uviktig) 

1 

Aktuelt å kutte ut kalkingen og heller sette ut ørret: Nei. 

Kontrollfiske 2012 

Påvist ørretrekruttering, både 0+, 1+ og 2+ i bekken. Bekken fungerer godt. 

Gytepotensiale 

Gyte- og oppvekstarealer Middels kvalitet, litt lite stein/skjul. Brukbart med grus. Meandrere 

mye i nedre deler, dvs. lengre reell strekning enn anført på kart. 

Fiskeførende arealer, ca:  Lengde: 300 m Bredde:1,5 m Areal: 450 m
2
 

Anslått antall ørretunger i 

bekken i juli/august: 

2-300 stk. 

Beregninger av kalkmengder og anbefalinger 
Nedbørsfelt 1,1 km

2
 

Vannkjemi, 13.06.2011: Over/under kalking: pH: 5,0/5,9, alk: < 0,03/0,04 mmol/l, Ca: 0,71/2,1 mg/l 

Generell bakgrunnsinformasjon 
Kommer fra: Skog og myrer. 

Drenerer til:  Honsjøen, deretter Hona 

og Hurdalssjøen. 

Vannområde: Vannområde 

Hurdalsvassdraget/Vorma 

Vannforekomst: Tilløpsbekker til Hurdals-

sjøen VEST- 002-1574-R 

Anslått rekrutterings-

bidrag fra bekken og til 

Honsjøen: 

Per nå 100 %. 

Potensial også for noe 

gyting i utløp, men sperret 

med liten, eldre demning. 



Kalk igjen Som forventet. Fint fordelt helt ned til ca. midtre del av bekken (UTM: 

0609603/06687998). Ingen opphoping, snarere litt lite igjen i nedre deler. 

Kalkbehov i 2012 Anbefalt 8 tonn korallgrus, som forventes å gi tilfredsstillende effekt minst 

ut 2014. Anbefales kalket fra veien, som tidligere. Bulk.  

Kalkbehov i 2014 Anbefalt 4 tonn, fordelt som: 

2 tonn skjellsand 

2 tonn knust kalkstein (8-32 mm) 

Det gjøres oppmerksom på at det er anledning for kalksøker til å omfordele 

tonnasjen mellom skjellsand og kalkstein, avhengig av muligheter for 

dugnadsinnsats til å fordele kalksteinen. Men det bør tilføres noe kalk også 

på gytearealene i 2014, uten at maksimumsgrensen overstiges (se kap. 3). 

Antatt 1,5 ganger skjellsanddose fordi mye kalk spes over fiskeførende 

areal. Antar at vel 100 m gytestrekning behandles med kalkstein i 2014. 

Anbefalt fordeling All skjellsanden tippes som bulk over veien (K1), mens all kalksteinen 

fordeles jevnt på den nedre strekningen, der fisken kan vandre og der det er 

naturlig gytesubstrat.  

Det gjøres oppmerksom på at det er anledning for kalksøker til å omfordele 

tonnasjen mellom skjellsand og kalkstein, avhengig av muligheter for 

dugnadsinnsats til å fordele kalksteinen.   

Senere rekalkinger 

(i 2016 og så annethvert 

år som utgangspunkt, 

men må justeres etter 

behov) 

I denne bekken ventes at skjellsanden vil løses opp ganske bra fordi det er 

en del fall innimellom steinene fra veien og ned til det fiskeførende arealet. 

Mens kalkstein ikke forventes å løses opp i særlig grad de første årene. Det 

anbefales å rekalke med 2 tonn skjellsand, men justere dette iht. årlige 

vannanalyser og passe på å unngå opphoping av kalken. Forskningsbaserte 

tall for spesifikt rekalkingsbehov foreligger ikke, og kalksøker må forsøke 

seg fram, med mindre det kommer tydeligere faglige råd/anbefalinger fra 

den nasjonale FOU-virksomheten.    

Kommentarer og merknader: 
Gytegroper ble påvist i bekken, og den ble elektrofisket i 1994

10
, med påvist god tetthet av ørretyngel 

og 1+. Antatt å ha vært helt uten rekruttering pga. forsuring før kalkingen startet. 

 

 
Fig. 7. Kjønnstadseterbekken. K på kartet er kalkplassen. OK på kartet angir vannprøver over 

kalking, og UK på kartet angir vannprøver nedenfor bekkekalkingene. Kartet er hentet fra: 

Norgeskart/Kartverket. 



5.2. Steinbrøttdalsbekken 
 

Tabell 6 oppsummerer resultatene fra befaringen og videre anbefalinger for Steinbrøttdals-

bekken. 

 

Tabell 6. Opplysninger om Steinbrøttdalsbekken. 

 

 

Kartkoordinater (UTM sone 32) 

Tema Øst-koordinat Nord-koordinat 
Vannprøvestasjon over kalking (OK) 

(10 – 20 m over øvre kalkpunkt) 

0604751   

6688144  

Er vannprøven OK upåvirket av ovenforliggende kalkinger: Ja 

Vannprøvestasjon under kalking (UK) 

(litt nedenfor veikrysning). 

0604408 6688056 

Kalkingssteder K1 (helikopter, spredt langs 

bekken et godt stykke. Ikke nøyaktig kartfestet.) 

0604765 6688101 

Kalket første gang i 1992 med 35 tonn. Fulgt opp med videre rekalkinger. 

Opplysninger gitt av kalksøker 
Antall fiskere som nyter godt av ørretproduksjonen i bekken, ca: 150.  

Kalksøkers verdivurdering av bekken: 
(Angitt i forhold til: 1 = svært viktig, 2 = viktig, 3 = litt viktig, 4 = mindre viktig 5 = uviktig) 

3 

Aktuelt å kutte ut kalkingen og heller sette ut ørret: Nei. 

Kontrollfiske 2012 
Kontrollfisket mellom vei og innsjø. Påvist både 0+, 1+ og 2+. Påfallende lav tetthet, men bekken 

fungerer. 

Gytepotensiale 
Gyte- og oppvekstarealer Lav kvalitet. Lite stein i egnet størrelse. Lite skjul i bekken. 

Fiskeførende arealer, ca:  Lengde: 300 m Bredde:1,0 m Areal: 300 m
2
 

Anslått antall ørretunger i 

bekken i juli/august: 

< 100 stk. 

Beregninger av kalkmengder og anbefalinger 
Nedbørsfelt 1,1 km

2
 

Vannkjemi, 17.06.2011: Over/under kalking: pH:4,7/5,2, alk: < 0,03/< 0,03mmol/l, Ca: 0,6/1,4 mg/l 

Kalk igjen Ingen kalkrester påvist i nedre del. Men bekken kalkes forholdsvis høyt 

oppe.  

Kalkbehov i 2012 Anbefalt 11 tonn korallgrus, som forventes å gi tilfredsstillende effekt 

minst ut 2014. Anbefales kalket ved K (som tidligere). Helikopter.  

Kalkbehov i 2014 Totalt 3 tonn, fordelt som: 

2 tonn skjellsand. 

1 tonn knust kalkstein (8-32 mm). 

Det gjøres oppmerksom på at det er anledning for kalksøker til å omfordele 

tonnasjen mellom skjellsand og kalkstein, avhengig av muligheter for 

dugnadsinnsats til å fordele kalksteinen. Men det bør tilføres noe kalk også 

Generell bakgrunnsinformasjon 
Kommer fra: Skog og myrer. 

Drenerer til:  Kvernsjøen, videre til 

Kverndøla og Leira. 

Vannområde: Vannområde Leira-

Nitelva 

Vannforekomst: Tilløpselver til Leira- 002-

31-R 

Anslått rekrutterings-

bidrag fra bekken: 

< 5 %.  



på gytearealene i 2014, uten at maksimumsgrensen overstiges (se kap. 3). 

Antatt 1,5 ganger skjellsanddose fordi mye kalk spes over fiskeførende 

areal. Antar at 50 m gytestrekning behandles med kalkstein i 2014. 

Anbefalt fordeling All skjellsanden spres ovenfor fiskeførende strekning, enten fra helikopter 

eller storsekker via lassbærer/traktor el.l. , mens all kalksteinen fordeles 

jevnt på den fiskeførende strekningen der det fra før av er naturlige 

gytegrus.  

Senere rekalkinger 

(i 2016 og så annethvert 

år som utgangspunkt, 

men må justeres etter 

behov) 

I denne bekken ventes at skjellsanden vil løses opp ganske bra fordi det er 

en del fall innimellom steinene fra veien og ned til det fiskeførende arealet. 

Mens kalkstein ikke forventes å løses opp i særlig grad de første årene. Det 

anbefales å rekalke med 2 tonn skjellsand, men justere dette iht. årlige 

vannanalyser og passe på å unngå opphoping av kalken. Forskningsbaserte 

tall for spesifikt rekalkingsbehov foreligger ikke, og kalksøker må forsøke 

seg fram, med mindre det kommer tydeligere faglige råd/anbefalinger fra 

den nasjonale FOU-virksomheten.    

Kommentarer og merknader: 
Bekken ser nå ut til å fungere bra mht. vannkvalitet, også fordi flere årsklasser ble påvist, men pH-

verdien var urovekkende lav i 2011. Bekken har nok fått for lite kalk den siste tiden. Kvaliteten på 

bekken er forholdsvis lav. Hovedgytingen til Kvernsjøen skjer fra Sæterbekken og Kvernsjøelva i 

nordenden. Antatt å ha vært helt uten rekruttering pga. forsuring før kalking. 

 

 
Fig. 8. Steinbrottdalsbekken. K1 på kartet angir øvre sted for kalkingene (omtrentlig – 

kun helikopterkalket). OK på kartet angir vannprøver over kalking, og UK på kartet angir 

vannprøver nedenfor bekkekalkingene. Kartet er hentet fra: Norgeskart/Kartverket. 



5.3. Svarttjernsbekken 
 

Tabell 7 oppsummerer resultatene fra befaringen og videre anbefalinger for Svarttjerns-

bekken. 

 

Tabell 7. Opplysninger om Svarttjernsbekken. 

Generell bakgrunnsinformasjon 
Kommer fra: Svarttjern. 

Drenerer til:  Kvernsjøen, videre til 

Kverndøla og Leira. 

Vannområde: Vannområde Leira-

Nitelva 

Vannforekomst: Tilløpselver til Leira- 002-

31-R 

Anslått rekrutterings-

bidrag fra bekken: 

< 5 %.  

 

Kartkoordinater (UTM sone 32) 

Tema Øst-koordinat Nord-koordinat 
Vannprøvestasjon over kalking (OK) 0604017 6687192 

Er vannprøven OK upåvirket av ovenforliggende kalkinger: Ja 

Vannprøvestasjon under kalking (UK) 

(like nedenfor veikrysning). 

0604006 6687697 

Kalkingssteder K1 (helikopter, spredt langs 

bekken et godt stykke. Ikke nøyaktig kartfestet.) 

0603989 6687444 

Kalket første gang i 1993 med 30 tonn. Fulgt opp med videre rekalkinger. 

Opplysninger gitt av kalksøker 
Antall fiskere som nyter godt av ørretproduksjonen i bekken: Ca. 150 

Kalksøkers verdivurdering av bekken: 
(Angitt i forhold til: 1 = svært viktig, 2 = viktig, 3 = litt viktig, 4 = mindre viktig 5 = uviktig) 

3 

Aktuelt å kutte ut kalkingen og heller sette ut ørret: Nei 

Kontrollfiske 2012 
Kontrollfisket mellom vei og innsjø. Påvist både 0+ og 1+. Bekken fungerer. 

Gytepotensiale 
Gyte- og oppvekstarealer Lav kvalitet. Lite stein i egnet størrelse. Lite skjul i bekken. 

Fiskeførende arealer, ca:  Lengde: 250 m Bredde:1,0 m Areal: 250 m
2
 

Anslått antall ørretunger i 

bekken i juli/august: 

< 100 stk. 

Beregninger av kalkmengder og anbefalinger 
Nedbørsfelt 0,7 km

2
 

Vannkjemi, 11.06.2011: Over/under kalking: pH:5,37/5,8, alk: < 0,03/<0,03mmol/l, Ca: 1,8/2,6mg/l 

Kalk igjen Ingen kalkrester påvist i nedre del. Men bekken kalkes forholdsvis høyt 

oppe.  

Kalkbehov i 2012 Anbefalt 8 tonn korallgrus, som forventes å gi tilfredsstillende effekt minst 

ut 2014. Anbefales kalket ved K (som tidligere). Helikopter.  

Kalkbehov i 2014 Totalt 2 tonn, fordelt som: 

1 tonn skjellsand. 

1 tonn knust kalkstein (8-32 mm). 

Det gjøres oppmerksom på at det er anledning for kalksøker til å omfordele 

tonnasjen mellom skjellsand og kalkstein, avhengig av muligheter for 

dugnadsinnsats til å fordele kalksteinen. Men det bør tilføres noe kalk også 

på gytearealene i 2014, uten at maksimumsgrensen overstiges (se kap. 3). 

Antatt 1,5 ganger skjellsanddose fordi mye kalk spes over fiskeførende 



areal. Antar at 50 m gytestrekning behandles med kalkstein i 2014. 

Anbefalt fordeling All skjellsanden spres ovenfor fiskeførende strekning, enten fra helikopter 

eller storsekker via lassbærer/traktor el.l. , mens all kalksteinen fordeles 

jevnt på den fiskeførende strekningen der det fra før av er naturlige 

gytegrus.  

Senere rekalkinger 

(i 2016 og så annethvert 

år som utgangspunkt, 

men må justeres etter 

behov) 

Skjellsanden antas å løses opp/spyles ut/mudres ned forholdsvis raskt, mens 

kalkstein ikke forventes å løses opp i særlig grad de første årene. Det 

anbefales å rekalke med 1 tonn skjellsand som utgangspunkt, men justere 

dette iht. årlige vannanalyser og passe på å unngå opphoping av kalken. 

Forskningsbaserte tall for spesifikt rekalkingsbehov foreligger ikke, og 

kalksøker må forsøke seg fram, med mindre det kommer tydeligere faglige 

råd/anbefalinger fra den nasjonale FOU-virksomheten.    

Kommentarer og merknader: 
Bekken ser nå ut til å fungere bra mht. vannkvalitet, også fordi flere årsklasser ble påvist. Men bekken 

er liten. Hovedgytingen til Kvernsjøen skjer fra Sæterbekken og Kvernsjøelva i nordenden. Antatt å ha 

vært helt uten rekruttering pga. forsuring før kalking. 

 

 
Fig. 9. Svarttjernsbekken. K på kartet angir øvre sted for kalkingene (omtrentlig, kun 

helikopterkalket). OK på kartet angir vannprøver over kalking, og UK på kartet angir 

vannprøver nedenfor bekkekalkingene. Kartet er hentet fra: Norgeskart/Kartverket. 



5.4. Sæterbekken 
 

Tabell 8 oppsummerer resultatene fra befaringen og videre anbefalinger for Sæterbekken. 

 

Tabell 8. Opplysninger om Sæterbekken. 

 
 

Kartkoordinater (UTM sone 32) 

Tema Øst-koordinat Nord-koordinat 
Vannprøvestasjon over kalking (OK) 

(10 – 20 m over øvre kalkpunkt) 

0602843 6689566 

Er vannprøven OK upåvirket av ovenforliggende kalkinger: Ja 

Vannprøvestasjon under kalking (UK) 

(der veien går nærmest bekken i nedre del). 

0603402 6688863 

Kalkingssteder K1 (tipp bulk fra vei). 

Hovedkalking. 

0602861 6689553 

Kalkingssteder K2 (tipp bulk fra vei). 

Støttekalking i sidebekk. 

0603128 6688911 

Kalkingssteder K3 (tipp bulk fra vei). 

Støttekalking. 

0603287 6688893 

Kalkingssteder K4 (tipp bulk fra vei). Tidligere 

hovedkalking. 

0603348 6688874 

Kalket første gang i 1988 med 32 tonn. Fulgt opp med videre rekalkinger. 

Opplysninger gitt av kalksøker 
Antall fiskere som nyter godt av ørretproduksjonen i bekken: Ca. 150 

Kalksøkers verdivurdering av bekken: 
(Angitt i forhold til: 1 = svært viktig, 2 = viktig, 3 = litt viktig, 4 = mindre viktig 5 = uviktig) 

1 

Aktuelt å kutte ut kalkingen og heller sette ut ørret: Nei 

Kontrollfiske 2012 
Kontrollfisket ved K4, der både yngel, 1+ og 2+ ble påvist. Bekken fungerer godt. Tettheten var for 

øvrig nå tilsynelatende langt under det den var i 2006, selv om fisket nå ikke var kvantitativt. Rent 

faglig burde den vært rekalket tidligere og vannkvaliteten i 2011 var helt marginal, mens den tidligere 

år har vært helt tilfredsstillende.   

Gytepotensiale 
Gyte- og oppvekstarealer Meget god kvalitet, særlig nedre ca. halvpart av bekken. 

Fiskeførende arealer, ca:  Lengde: 1,2 km Bredde: 2,5 m Areal: 3000 m
2
 

Anslått antall ørretunger i 

bekken i juli/august: 

1000 - 1500 stk. (tettheten svært varierende fra 2,3 per m
2
 i nedre deler 

til under 1 per 20 m
2
 i øvre). 

Beregninger av kalkmengder og anbefalinger 
Nedbørsfelt 1,6 km

2
 

Vannkjemi, 11.06.2011: Over/under kalking: pH:4,8/5,3, alk: < 0,03/<0,03mmol/l, Ca: 0,7/1,4 mg/l 

Kalk igjen Noe mer enn forventet nederst, fordi bekken ikke var kalket siden 2003. 

Ingen opphoping, bortsett fra at det fortsatt er forholdsvis høy deknings-

prosent nedstøms K4. Noe som også skyldes at siste rest av kalk på land 

Generell bakgrunnsinformasjon 
Kommer fra: Skog og myr. 

Drenerer til:  Kvernsjøen, videre til 

Kverndøla og Leira. 

Vannområde: Vannområde Leira-

Nitelva 

Vannforekomst: Tilløpselver til Leira- 002-

31-R 

Anslått rekrutterings-

bidrag fra bekken: 

30 %.  



(bekkekanten) ved K4 ble flyttet ut i bekken i senere tid. 

Kalkbehov i 2012 Anbefalt 26 tonn korallgrus, som forventes å gi tilfredsstillende effekt 

minst ut 2014. Anbefales kalket ved K1 med 15 tonn og 5 tonn ved K2, 2 

tonn ved K3 og de siste 4 tonnene ved K4. Bulk. I anbefalingen er det tatt 

høyde for at bekken ikke er blitt kalket siden 2003. 

Kalkbehov i 2014 Totalt 6 tonn, fordelt som: 

3 tonn skjellsand 

3 tonn knust kalkstein (8-32 mm) 

Det gjøres oppmerksom på at det er anledning for kalksøker til å omfordele 

tonnasjen mellom skjellsand og kalkstein, avhengig av muligheter for 

dugnadsinnsats til å fordele kalksteinen. Men det bør tilføres noe kalk også 

på gytearealene i 2014, uten at maksimumsgrensen overstiges (se kap. 3). 

Antatt 1,5 ganger skjellsanddose fordi mye kalk spes ovenfor fiskeførende 

areal. 

Anbefalt fordeling Ca. 2 tonn skjellsand fordeles ved K1 og ca.1 tonn ved K2. Bulk. 

Knust kalkstein fordeles som vist i kap 3 på områder med naturlig stein i 

størrelsen 8 – 32 mm. i hovedsak mellom K2 og innsjøen, men noe kan 

også fordeles høyere dersom der det finnes naturlige gytesubstrat.  

Senere rekalkinger 

(i 2016 og så annethvert 

år som utgangspunkt, 

men må justeres etter 

behov) 

Skjellsanden antas å løses opp/spyles ut/mudres ned forholdsvis raskt, mens 

kalkstein ikke forventes å løses opp i særlig grad de første årene. Det 

anbefales å rekalke med 3 tonn skjellsand ved K1 som utgangspunkt, men 

justere dette iht. årlige vannanalyser. Etter noen år bør også litt skjellsand 

tilføres ved K2 eller K4. Forskningsbaserte tall for spesifikt 

rekalkingsbehov foreligger ikke, og kalksøker må forsøke seg fram, med 

mindre det kommer tydeligere faglige råd/anbefalinger fra den nasjonale 

FOU-virksomheten.    

Kommentarer og merknader: 
Bekken fungerer bra mht. vannkvaliteten, fordi flere årsklasser ble påvist. Tettheten i 2006 var hele 

2,3 ørret per m
2
 i de nedre partier

13
. Bekken ble dokumentert helt fisketom tidligere (høsten 1993 og 

sommeren 1994), både gjennom søk etter gytegroper og påfølgende elektrofiske
10

. Den er også vurdert 

mht. terrengkalking
4
. 

 

 
Fig. 2 Sæterbekken. K1 til K4 på kartet er kalkplasser. OK på kartet angir vannprøver over 

kalking, og UK på kartet angir vannprøver nedenfor bekkekalkingene. Kartet er hentet fra: 

Norgeskart/Kartverket. 



5.5. Puttbekken 
 

Tabell 9 oppsummerer resultatene fra befaringen og videre anbefalinger for Puttbekken. 

 

Tabell 9. Opplysninger om Puttbekken. 

 
 

Kartkoordinater (UTM sone 32) 

Tema Øst-koordinat Nord-koordinat 
Vannprøvestasjon over kalking (OK) 0602065 6690826 

Er vannprøven OK upåvirket av ovenforliggende kalkinger: Ja 

Vannprøvestasjon under kalking (UK) 

(nedenfor Kvernsjøputten/myra). 

0601843 6689787 

Kalkingssteder K1 (tipp bulk fra vei/bro) 

ca. 100 m strekning oppstrøms koordinatpunktet 

langs veien. 

0602004 6690631 

Kalket første gang i 1988 med 7 tonn. Fulgt opp med videre rekalkinger. 

Opplysninger gitt av kalksøker 
Antall fiskere som nyter godt av ørretproduksjonen i bekken (nedenfor): Ca. 150 

Kalksøkers verdivurdering av bekken: 
(Angitt i forhold til: 1 = svært viktig, 2 = viktig, 3 = litt viktig, 4 = mindre viktig 5 = uviktig) 

4 

Aktuelt å kutte ut kalkingen og heller sette ut ørret: Nei 

Kontrollfiske 2012 
Det har ikke vært påvist fisk i bekken. Usikkert om den noen gang har gått helt opp fra Kvernsjøelva, 

pga. mindre barrierer/myr og myrtjern. Hovedintensjonen med å kalke bekken er å sikre 

vannkvaliteten videre nedover i Kvernsjøelva. 

Gytepotensiale 
Gyte- og oppvekstarealer God fysisk kvalitet. 

Fiskeførende arealer, ca:  Lengde: 0 km Bredde: 2,0 m Areal: 0 m
2
 

Anslått antall ørretunger i 

bekken i juli/august: 

0 stk. (Se over). 

Beregninger av kalkmengder og anbefalinger 
Nedbørsfelt 2,1 km

2
 

Vannkjemi, 11.06.2011: Over/under kalking: pH:4,5/5,0, alk: < 0,03/<0,03 mmol/l, Ca: 0,8/1,5 mg/l 

Kalk igjen Bare mindre rester igjen, stort sett langs tipplassene i bekkekanten. Sist 

gang kalket i 2005. 

Kalkbehov i 2012 Anbefalt 33 tonn korallgrus, som forventes å gi tilfredsstillende effekt 

minst ut 2014. Anbefales kalket ved K1 som tidligere (fra veien). Bulk.  

Kalkbehov i 2014 Totalt 3 tonn, fordelt som: 

3 tonn skjellsand 

Generell bakgrunnsinformasjon 

Kommer fra: Skog og myr. 

Drenerer til:  Kvernsjøen, videre til 

Kverndøla og Leira. 

Vannområde: Vannområde Leira-

Nitelva 
Vannforekomst: Tilløpselver til Leira- 002-

31-R 

Anslått rekrutterings-

bidrag fra bekken: 

0 %. Men drenerer til 

Kvensjøelva, og utgjør 

det sureste og viktigste 

bidrag til den gyte-

bekken.  



0 tonn knust kalkstein (8-32 mm). 

Fordi det ikke er påvist gyting så høyt i bekken, anbefales kun å bruke 

skjellsand. Det antas at en del av kalkingseffekten ”forsvinner”/reduseres 

på vannets vei gjennom myr/Kvernsjøputten. Derfor er anbefalingen 1,5 

ganger høyere enn normal skjellsanddose. 

Anbefalt fordeling Alle 3 tonn skjellsand kan fordeles ved K1.   

Senere rekalkinger 

(i 2016 og så annethvert 

år som utgangspunkt, 

men må justeres etter 

behov) 

Det anbefales å rekalke med 3 tonn skjellsand hvert annet år ved K1 som 

utgangspunkt, men justere dette iht. årlige vannanalyser. Forskningsbaserte 

tall for spesifikt rekalkingsbehov foreligger ikke, og kalksøker må forsøke 

seg fram, med mindre det kommer tydeligere faglige råd/anbefalinger fra 

den nasjonale FOU-virksomheten.    

Kommentarer og merknader: 
Hovedintensjonen med å kalke bekken er å sikre vannkvaliteten videre nedover i Kvernsjøelva. Denne 

bekken har det ”sureste” vannet inn til Kvernsjøelva. Usikkert om ørreten noen gang har gått helt opp 

fra Kvernsjøelva for å gyte, pga. mindre barrierer/myr og myrtjern. Den er også vurdert mht. 

terrengkalking
4
. 

 

 
Fig. 11. Puttbekken. K1 på kartet er øverste punkt på kalkingsplassene. Tippet fra vei 

nedstrøms dette punkt.. OK på kartet angir vannprøver over kalking, og UK på kartet angir 

vannprøver nedenfor bekkekalkingene. Kartet er hentet fra: Norgeskart/Kartverket. 



5.6. Hattmyrbekken og Stormyrbekken 
 

Tabell 10 oppsummerer resultatene fra befaringen og videre anbefalinger for Hattmyrbekken 

og Stormyrbekken. 

 

Tabell 10. Opplysninger om Hattmyrbekken og Stormyrbekken. 

 

Hattmyrbekken 

Kartkoordinater (UTM sone 32) 

Tema Øst-koordinat Nord-koordinat 
Vannprøvestasjon over kalking (OK) 

(like ovenfor skogsbilveien) 

0601418 6689406 

Er vannprøven OK upåvirket av ovenforliggende kalkinger: Ja 

Vannprøvestasjon under kalking (UK) 0601443 6689359 

Kalkingssteder K1 (tipp bulk fra vei/bro) 0601420 6689372 

Kalket første gang i 1989 med 41 tonn. Fulgt opp med videre rekalkinger, men i sammenheng med 

Stormyrbekken, Puttbekken og nedre deler av Kvernsjøelva. 

Opplysninger gitt av kalksøker 
Antall fiskere som nyter godt av ørretproduksjonen i bekken (nedenfor): Ca. 150 

Kalksøkers verdivurdering av bekken: 
(Angitt i forhold til: 1 = svært viktig, 2 = viktig, 3 = litt viktig, 4 = mindre viktig 5 = uviktig) 

4 

Aktuelt å kutte ut kalkingen og heller sette ut ørret: Nei 

Kontrollfiske 2012 
Det har ikke vært påvist fisk i bekken. Usikkert om fisken går helt opp fra Kvernsjøelva. Mye 

myrområder, lite gytegrus. Hovedintensjonen med å kalke bekken er å sikre vannkvaliteten videre 

nedover i Kvernsjøelva. 

Gytepotensiale 
Gyte- og oppvekstarealer Lav kvalitet. 

Fiskeførende arealer, ca:  Lengde: 0 km Bredde:1,5 m Areal: 0 m
2
 

Anslått antall ørretunger i 

bekken i juli/august: 

0 stk. 

Beregninger av kalkmengder og anbefalinger 
Nedbørsfelt 2,8 km

2
 

Vannkjemi, 11.06.2011: Over/under kalking: pH:5,0/5,2, alk: < 0,03/<0,03mmol/l, Ca: 0,8/1,3 mg/l 

Kalk igjen Ikke sjekket. Liten betydning fordi det neppe er fiskeførende her. 

Kalkbehov i 2012 Anbefalt 33 tonn korallgrus, som forventes å gi tilfredsstillende effekt 

minst ut 2014. Anbefales kalket ved K1 (nedenfor veien) med ca. 22 tonn, 

og resten ved K2. Bulk. (Inngår som del kalkingen av Stormyrbekken). 

Kalkbehov i 2014 Totalt 4 tonn, fordelt som: 

4 tonn skjellsand 

0 tonn knust kalkstein (8-32 mm). 

Fordi det ikke er påvist gyting, anbefales kun å bruke skjellsand. Antatt 1,5 

ganger skjellsanddose fordi kalken spes over fiskeførende areal. 

Anbefalt fordeling Alt ved K1. 

Generell bakgrunnsinformasjon 
Kommer fra: Skog og myr. 

Drenerer til:  Kvernsjøen, videre til Kverndøla og Leira. 

Vannområde: Vannområde Leira-Nitelva 

Vannforekomst: Tilløpselver til Leira- 002-31-R 

Anslått rekrutterings-

bidrag fra bekken: 

0 %. Men drenerer til Kvensjøelva, og utgjør viktige bidrag til den 

gytebekken. Hattmyrbekken og Stormyrbekken løper sammen før de møter 

Puttbekken og danner deretter Kvernsjøelva.  



Senere rekalkinger 

(i 2016 og så annethvert 

år som utgangspunkt, 

men må justeres etter 

behov) 

Det anbefales å rekalke med 3-4 tonn skjellsand ved K1 som utgangspunkt, 

men justere dette iht. årlige vannanalyser. Forskningsbaserte tall for 

spesifikt rekalkingsbehov foreligger ikke, og kalksøker må forsøke seg 

fram, med mindre det kommer tydeligere faglige råd/anbefalinger fra den 

nasjonale FOU-virksomheten.    

Kommentarer og merknader: 
Intensjonen med å kalke bekken er å sikre vannkvaliteten videre nedover i Kvernsjøelva. Usikkert om 

ørreten noen gang har gått helt opp fra Kvernsjøelva for å gyte, pga. mindre barrierer/myr og myrtjern. 

 

Stormyrbekken 

Kartkoordinater (UTM sone 32) 

Tema Øst-koordinat Nord-koordinat 
Årlige vannprøvestasjon over kalking (OK) 

(like ovenfor skogsbilveien) 

 0601101  6689339 

Er vannprøven OK upåvirket av ovenforliggende kalkinger: Ja 

Årlige vannprøvestasjon under kalking (UK) 0601168  6689331 

Kalkingssteder K2 (tipp bulk fra vei/bro) 0601139  6689317 

Kalket første gang i 1989 med 23 tonn. Fulgt opp med videre rekalkinger, men i sammenheng med 

Stormyrbekken, Puttbekken og nedre deler av Kvernsjøelva. 

Opplysninger gitt av kalksøker 
Antall fiskere som nyter godt av ørretproduksjonen i bekken (nedenfor): Ca. 150 

Kalksøkers verdivurdering av bekken: 
(Angitt i forhold til: 1 = svært viktig, 2 = viktig, 3 = litt viktig, 4 = mindre viktig 5 = uviktig) 

4 

Aktuelt å kutte ut kalkingen og heller sette ut ørret: Nei 

Kontrollfiske 
Det har ikke vært påvist fisk i bekken. Usikkert om fisken går helt opp fra Kvernsjøelva. Mye 

myrområder, lite gytegrus. Hovedintensjonen med å kalke bekken er å sikre vannkvaliteten videre 

nedover i Kvernsjøelva. 

Gytepotensiale 
Gyte- og oppvekstarealer Lav kvalitet. 

Fiskeførende arealer, ca:  Lengde: 0 km Bredde:1 m Areal: 0 m
2
 

Anslått antall ørretunger i 

bekken i juli/august: 

0 stk. 

Beregninger av kalkmengder og anbefalinger 
Nedbørsfelt 1,3 km

2
 

Vannkjemi, 11.06.2011: Over/under kalking: pH:5,1/5,2, alk: < 0,03/<0,03 mmol/l, Ca: 1,5/1,6 mg/l 

Kalk igjen Ikke sjekket. Liten betydning fordi det neppe er fiskeførende her. 

Kalkbehov i 2012 Ikke gitt noen anbefaling i 2012, inngikk i kalking av Hattmyrbekken.    

Kalkbehov i 2014 Totalt 2 tonn, fordelt som: 

2 tonn skjellsand 

0 tonn knust kalkstein (8-32 mm). 

Fordi det ikke er påvist gyting, anbefales kun å bruke skjellsand.  

Anbefalt fordeling Alt ved K2. 

Senere rekalkinger 

(i 2016 og så annethvert 

år som utgangspunkt, 

men må justeres etter 

behov) 

Det anbefales å rekalke med 2 tonn skjellsand ved K2 som utgangspunkt, 

men justere dette iht. årlige vannanalyser. Forskningsbaserte tall for 

spesifikt rekalkingsbehov foreligger ikke, og kalksøker må forsøke seg 

fram, med mindre det kommer tydeligere faglige råd/anbefalinger fra den 

nasjonale FOU-virksomheten.    

Kommentarer og merknader: 
Hovedintensjonen med å kalke bekken er å sikre vannkvaliteten videre nedover i Kvernsjøelva. 

Kvernsjøelva er elfisket på flere strekninger i 1992 og 1993, med flere årsklasser av ørret til stede, 

men i forholdsvis lave tettheter
18

. Før kalkingen startet, var ørreten betraktet som helt utdødd i 

Kvernsjøen pga. forsuringen. 



 

 
Fig. 12. Stormyrbekken og Hattmyrbekken, samt ”Kvernsjøelva, nedre del”. K1 på kartet er 

kalkplassen i Hattmyrbekken, og K2 kalkplassen i Stormyrbekken, med tilsvarende 

målestasjoner over (OK) og under (UK) kalkplassene (der skogsbilveiene krysser bekkene). 

K3 er øvre sted der helikopter har kalket Kvernsjøelva, nedre del. UK ved innløp til 

Kvernsjøen, viser der vannprøver tas under kalking for ”Kvernsjøelva, nedre del”.  I tillegg 

viser kartet hvor Puttbekken møter Hattmyrbekken og Stormyrbekken, oppstrøms 

Kvernsjøelva. Kartet er hentet fra: Norgeskart/Kartverket. 



5.7. Kvernsjøelva, nedre del  
 

Tabell 11 oppsummerer resultatene fra befaringen og videre anbefalinger for Kvernsjøelva, 

nedre del. 

 

Tabell 11. Opplysninger om Kvernsjøelva, nedre del. 

 

 

Kartkoordinater (UTM sone 32) 

Tema Øst-koordinat Nord-koordinat 
Vannprøvestasjon over kalking (OK)  Ikke aktuelt    

Er vannprøven OK upåvirket av ovenforliggende kalkinger: Nei.  

Vannprøvestasjon under kalking (UK) 0603355 6688671 

Kalkingssteder K3 og ca. 1 km nedover, spredt 

fra helikopter. 

0602032 6689158 

Kalket første gang i 1988 med 7 tonn. Fulgt opp med videre rekalkinger. 

Opplysninger gitt av kalksøker 
Antall fiskere som nyter godt av ørretproduksjonen i bekken: Ca. 150 

Kalksøkers verdivurdering av bekken: 
(Angitt i forhold til: 1 = svært viktig, 2 = viktig, 3 = litt viktig, 4 = mindre viktig 5 = uviktig) 

1 

Aktuelt å kutte ut kalkingen og heller sette ut ørret: Nei 

Kontrollfiske 2012 
Kontrollfisket et par hundre meter oppstrøms innsjøen. Både yngel, 1+ og 2+ ble påvist. Bekken 

fungerer godt.  

Gytepotensiale 
Gyte- og oppvekstarealer God kvalitet, variert og bra gytebekk.  

Fiskeførende arealer, ca:  Lengde: 1,5 km Bredde: 3,5 m Areal: 5250 m
2
 

Anslått antall ørretunger i 

bekken i juli/august: 

1500-2000 stk. 

Beregninger av kalkmengder og anbefalinger 
Nedbørsfelt 1,7 km

2
 som ”ukalket” restareal. Totalt nedbørsfelt for elva er 8,4 km

2
. 

Vannkjemi, 11.06.2011: Over/under kalking: pH:-/5,3, alk-/<0,03 mmol/l, Ca: -/1,3 mg/l 

Kalk igjen Lite kalkrester å se på de befarte områder, men det ble ikke gått videre 

oppstrøms der mesteparten av kalken ble spredt. 

Kalkbehov i 2012 Anbefalt 18 tonn korallgrus, som forventes å gi tilfredsstillende effekt 

minst ut 2014. Anbefales kalket som tidligere, fra K1 og nedover. 

Helikopter. Kalkmengden inkluderer at elva ikke har vært kalket siden 

2005. 

 

Generell bakgrunnsinformasjon 
Kommer fra: Skog og myrer. Putt-

bekken, Stormyrbekken 

og Hattmyrbekken løper 

sammen til partiet som her 

kalles ”Kvernsjøelva, 

nedre del” 

Drenerer til:  Kvernsjøen, videre til 

Kverndøla og Leira. 

Vannområde: Vannområde Leira-

Nitelva 

Vannforekomst: Tilløpselver til Leira- 002-

31-R 

Anslått rekrutterings-

bidrag fra bekken: 

60 %.  



Kalkbehov i 2014 Totalt 7 tonn, fordelt som: 

3 tonn skjellsand 

4 tonn knust kalkstein (8-32 mm) 

Kalkmengder er vanskelig å beregne. Det anbefales at det på denne 

strekningen tilføres en blanding av både skjellsand og kalkstein i 2014.  

Det gjøres oppmerksom på at det er anledning for kalksøker til å omfordele 

tonnasjen mellom skjellsand og kalkstein, avhengig av muligheter for 

dugnadsinnsats til å fordele kalksteinen. Men det bør tilføres noe kalk også 

på gytearealene i 2014, uten at maksimumsgrensen overstiges (se kap. 3). 

Antar at ca. 200 m gytestrekning behandles med kalkstein i 2014. 

Anbefalt fordeling Skjellsanden fordeles like nedenfor K3 og 500 meter nedover, med 

helikopter. 

Knust kalkstein fordeles som vist i kap 3 på områder med naturlig stein i 

størrelsen 8 – 32 mm. i områder nedenfor mellom K3 og innsjøen. Gjerne 

omtrent likt fordelt, langs hele strekning.   

Senere rekalkinger 

(i 2016 og så annethvert 

år som utgangspunkt, 

men må justeres etter 

behov) 

Skjellsanden antas å løses opp/spyles ut/mudres ned forholdsvis raskt, mens 

kalksteinen ikke forventes å løses opp i særlig grad de første årene. Det 

anbefales senere i første rekke å satse på at det er tilstrekkelig å kalke 

Puttbekken, Hattmyrbekken og Stormyrbekken med skjellsand for å erstatte 

det som løses opp/slammes ned. Dvs. at det ikke er nødvendig å ta særskilt 

hensyn til restnedbørsfeltet på 1,7 km
2
. Dette også av hensyn til at de 

øvrige 3 bekkene kan kalkes med bulk (uten bruk av helikopter). 

 

Den knuste kalksteinen i hovedelva, antas å vare i svært mange år og trengs 

derfor i utgangspunktet ikke å rekalkes med det første. 

 

Forskningsbaserte tall for spesifikt rekalkingsbehov foreligger ikke, og 

kalksøker må forsøke seg fram, med mindre det kommer tydeligere faglige 

råd/anbefalinger fra den nasjonale FOU-virksomheten.    

Kommentarer og merknader: 
Bekken ser nå ut til å fungere bra mht. vannkvalitet, fordi flere årsklasser ble påvist. 

Puttbekken, Stormyrbekken og Hattmyrbekken løper sammen til partiet som her kalles ”Kvernsjøelva, 

nedre del”. Det er kun benyttet rest nedbørsfelt i tabellen over, dvs. det som ikke alt er inne i 

kalkberegningene for Puttbekken, Stormyrbekken og Hattmyrbekken. Denne delen av elva er 

fiskeførende, og utgjør mesteparten av antatt gyte- og oppvekstområdene til Kvernsjøen. 

 

”Kvernsjøelva, nedre del” inngår på samme kart som Hattmyrbekken og Stormyrbekken, se 

figur 12. 

  



6. Anbefalinger for bekker i Skogbygda Utmarkslag  
 

Alle de aktuelle bekkene der Skogbygda Utmarkslag er kalksøker, ble befart den 02.07.12 av 

Einar Fallet (Skogbygda Utmarkslag), Helge Lorentzen (FMOA) og Helge B. Pedersen 

(Ursus). Kalksøker anså det for å være unødvendig å bruke tid på kontrollfiske, da status for 

ørretgyting er kjent.  

 

6.1. Styggdalsbekken 
 

Tabell 12 oppsummerer resultatene fra befaringen og videre anbefalinger for 

Styggdalsbekken. 

 

Tabell 12. Opplysninger om Styggdalsbekken. 

 
 

Kartkoordinater (UTM sone 32) 

Tema Øst-koordinat Nord-koordinat 
Vannprøvestasjon over kalking (OK) Ikke kjent    

Er vannprøven OK upåvirket av ovenforliggende kalkinger: Ukjent/ikke tatt. 

Vannprøvestasjon under kalking (UK) Ikke kjent    

Kalkingssteder K1 (tipp bulk fra vei/bro) 0636087 6687176 

Kalkingssteder K2  (tipp bulk fra vei/bro) 0636041 6687237 

Kalket første gang i 1993 med 5 tonn. Fulgt opp med videre rekalkinger. 

Opplysninger gitt av kalksøker 
Antall fiskere som nyter godt av ørretproduksjonen i bekken: Ca. 25-30 

Kalksøkers verdivurdering av bekken: 
(Angitt i forhold til: 1 = svært viktig, 2 = viktig, 3 = litt viktig, 4 = mindre viktig 5 = uviktig) 

2 

Aktuelt å kutte ut kalkingen og heller sette ut ørret: Nei 

Kontrollfiske 2012 
Ikke kontrollfisket. 

Elfisket tidligere, påvist svært høy tetthet av ørretyngel
18

.  

Gytepotensiale 
Gyte- og oppvekstarealer Høy kvalitet for gyting, lite for oppvekst pga vannmengdene.   

Fiskeførende arealer, ca:  Lengde: 200 m Bredde: 1,0 m Areal: 200 m
2
 

Anslått antall ørretunger i 

bekken i juli/august: 

200 - 250 stk. (stort sett bare yngel). 

Generell bakgrunnsinformasjon 
Kommer fra: Skog og myr. 

Drenerer til:  Bjørtjernåa, så Fallåa, så 

Uåa så Glomma.  

Vannområde: Vannområde Øyeren 

Vannforekomst: Ua øvre- 002-1598-R 

Anslått rekrutterings-

bidrag fra bekken: 

Ikke mulig å anslå, fordi 

det er flere småbekker til 

hovedvassdraget og ukjent 

gyting i hovedvassdraget.  



 

Beregninger av kalkmengder og anbefalinger 
Nedbørsfelt 1,1 km

2
 

Vannkjemi   

Kalk igjen Som forventet, dvs. en del. Men ingen opphoping. Antatt ca. 1 tonn igjen i 

K1 og K2 til sammen. Kalken er fordelt bra. 

Kalkbehov i 2012 Anbefalt 1 tonn korallgrus, som forventes å gi tilfredsstillende effekt minst 

ut 2014. Anbefales kalket ved øverste krysningspunkt ved veien. Bulk.  

Kalkbehov i 2014 Totalt 1 tonn, fordelt som: 

0 tonn skjellsand 

1 tonn knust kalkstein (8-32 mm) 

Fordi dette i all hovedsak er en yngelbekk, er det tilstrekkelig å sikre 

avgifting lokalt, nede i grusen.  

Det gjøres oppmerksom på at det er anledning for kalksøker til å omfordele 

tonnasjen mellom skjellsand og kalkstein, avhengig av muligheter for 

dugnadsinnsats til å fordele kalksteinen. Men det bør tilføres noe kalk på 

gytearealene i 2014, uten at maksimumsgrensen overstiges (se kap. 3). 

Antar at 50 m gytestrekning behandles med kalkstein i 2014. 

Anbefalt fordeling Evt. skjellsand kan tippes i bekken fra det øverste krysningspunktet med 

bekken. Bulk. 

Evt. knust kalkstein fordeles som vist i kap 3 på områder med naturlig stein 

i størrelsen 8 – 32 mm. i fordelt over mesteparten av den fiskevandrende 

strekningen. 

Senere rekalkinger 

(i 2016 og så annethvert 

år som utgangspunkt, 

men må justeres etter 

behov) 

Brukes kun kalkstein og dette fungerer tilfredsstillende, er det neppe behov 

for å rekalke på mange år, fordi kalksteinen løses å sakte opp. Men det bør 

følges opp og evt. justeres ut fra erfaringer. Det bør uansett ikke brukes mer 

enn maksimalt ½ tonn skjellsand i denne bekken, pga. faren for tilslamming 

av gytesubstratet. Forskningsbaserte tall for spesifikt rekalkingsbehov 

foreligger ikke, og kalksøker må forsøke seg fram, med mindre det kommer 

tydeligere faglige råd/anbefalinger fra den nasjonale FOU-virksomheten.    

Kommentarer og merknader: 
Det er planer om å legge om bekken pga. kryssende skogsbilveier. På befaringen ble det gitt innspill 

om å påse at rørdiameteren blir stor nok, og at røret legges slik at det ikke blir vandringshinder for 

fisken, selv ved liten vannføring.  

 

Det er videre viktig at bekkebunnen kalkes opp, og tilføres naturlig grus ca. i 16-32 mm størrelse 

dersom bekkebunnen graves opp som følge av omleggingen. 

 

Bekken er tilført mer kalk enn det som fremkommer i offentlige statistikker, fordi kalk er hentet fra 

Butjernsbekken (se denne). 

 

Bekken ble elfisket i 1993
18

. Da var tettheten svært høy, med hele 147 ørreter per 100 m
2
, hvorav ca. 

90 % var under 10 cm. 

 

Kart over Styggdalsbekken er presentert i figur 13. 



6.2. Migerdalsbekken 
 

Tabell 13 oppsummerer resultatene fra befaringen og videre anbefalinger for 

Migerdalsbekken. 

 

Tabell 13. Opplysninger om Migerdalsbekken. 

 
 

Kartkoordinater (UTM sone 32) 

Tema Øst-koordinat Nord-koordinat 
Vannprøvestasjon over kalking (OK)  Ikke kjent    

Er vannprøven OK upåvirket av ovenforliggende kalkinger: Steinsjøen kalkes ikke. 

Vannprøvestasjon under kalking (UK) Ikke kjent    

Kalkingssteder K3 (tipp bulk fra vei/bro) 0634386 6689152 

Kalkingssteder K4  (tipp bulk fra vei/bro) 0634631 6688579 

Kalkingssteder K4  (tipp bulk fra vei/bro) 0635809 6687205 

Kalket første gang i 1991 med 11 tonn. Fulgt opp med videre rekalkinger. 

Opplysninger gitt av kalksøker 
Antall fiskere som nyter godt av ørretproduksjonen i bekken: Ca. 25-30 

Kalksøkers verdivurdering av bekken: 
(Angitt i forhold til: 1 = svært viktig, 2 = viktig, 3 = litt viktig, 4 = mindre viktig 5 = uviktig) 

4 

Aktuelt å kutte ut kalkingen og heller sette ut ørret: Nei 

Kontrollfiske 2012 
Ikke kontrollfisket. 

Elfisket tidligere, ørret påvist
18

. En ørret på ca. 20 cm ble for øvrig også observert under befaringen. 

Bekken fungerer.  

Gytepotensiale 
Gyte- og oppvekstarealer Stedvis lite stein/grus/skjul, andre steder bra. Yngel som produseres i 

Styggdalsbekken kan vandre inn i Migerdalsbekken.  

Fiskeførende arealer, ca:  Lengde: 3 km 

(Men fortsetter som 

Bjørtjernåa/Uåa) 

Bredde: 3,0 m Areal: 9000 m
2
 

Anslått antall ørretunger i 

bekken i juli/august: 

> 1000 stk. 

Stedvis også bekkestasjonær ørret. 

Generell bakgrunnsinformasjon 
Kommer fra: Steinsjøen.  

Drenerer til:  Bjørtjernåa, så Fallåa,så 

Uåa så Glomma.  

Vannområde: Vannområde Øyeren 

Vannforekomst: Ua øvre- 002-1598-R 

Anslått rekrutterings-

bidrag fra bekken: 

Ikke mulig å anslå, fordi 

det er flere småbekker til 

hovedvassdraget og ukjent 

gyting i hovedvassdraget.  



 

Beregninger av kalkmengder og anbefalinger 
Nedbørsfelt 4,3 km

2
 

Vannkjemi   

Kalk igjen Kalkrester ved alle kalkingspunktene, noe opphoping. Totalt ca. 10 – 15 

tonn igjen. 

Kalkbehov i 2012 Anbefalt 18 tonn korallgrus, som forventes å gi tilfredsstillende effekt 

minst ut 2014. Anbefales fordelt med ca. 6 tonn ved hver av stasjonene K3, 

K4 og K5. Bulk (eller storsekk). 

Kalkbehov i 2014 Totalt 8 tonn, fordelt som: 

6 tonn skjellsand 

2 tonn knust kalkstein (8-32 mm) 

Fordi yngelen i hovedsak antas å produseres i Styggdalsbekken, er det 

mulig at det er tilstrekkelig å kun benytte skjellsand i denne bekken, noe 

som vil være minst arbeidskrevende kalkingsstrategi. Men for sikkerhets 

skyld anbefales også 2 tonn kalkstein på gyteplassene, dvs. at 100 meter 

gytestrekning behandles med kalkstein i 2014. Antatt 1,5 ganger 

skjellsanddose fordi mye kalk spes over fiskeførende areal. 

Det gjøres oppmerksom på at det er anledning for kalksøker til å omfordele 

tonnasjen mellom skjellsand og kalkstein, avhengig av muligheter for 

dugnadsinnsats til å fordele kalksteinen. Men det bør tilføres noe kalk også 

på gytearealene i 2014, uten at maksimumsgrensen overstiges (se kap. 3). 

Anbefalt fordeling Skjellsand kan tippes i bekken i lik fordeling mellom K3, K4 og K5. Bulk. 

Evt. knust kalkstein fordeles som vist i kap 3 på områder med naturlig stein 

i størrelsen 8 – 32 mm., fordelt over mesteparten av den fiskevandrende 

strekningen. 

Senere rekalkinger 

(i 2016 og så annethvert 

år som utgangspunkt, 

men må justeres etter 

behov) 

Skjellsanden antas å løses opp/spyles ut/mudres ned forholdsvis raskt, mens 

kalkstein ikke forventes å løses opp i særlig grad de første årene. Det 

anbefales å rekalke med 5-6 tonn skjellsand  som utgangspunkt på samme 

sted hvert annet år, men justere dette iht. årlige vannanalyser og passe på å 

unngå opphoping av kalken. Forskningsbaserte tall for spesifikt 

rekalkingsbehov foreligger ikke, og kalksøker må forsøke seg fram, med 

mindre det kommer tydeligere faglige råd/anbefalinger fra den nasjonale 

FOU-virksomheten.    

Kommentarer og merknader: 
Utmarkslaget har et ønske om å satse mer på å kultivere Steinsjøen. Det er denne som i hovedsak har 

potensielt for å bli benyttet til fiske, ikke selve åa. De ønsker derfor at Steinsjøen kalkes opp, slik at 

vannkvaliteten holdes god nedover hele Migerdalsbekken, og bare tilleggskalkes med skjellsand. 

I den forbindelse ble Fallåa el-fiske i 1999 og 2001, for å flytte fisk til Steinsjøen. Da ble det påvist 

ørret fra 5 – 22 cm i Fallåa
15, 16

. I 1999 ble avfisket areal oppgitt. Over en strekning på ca. 300 meter 

ble det fanget 132 ørreter og i tillegg ble ca 60 observert. 

 

Migerdalsbekken ble elfisket i 1993
18

. Da var tettheten 27 ørreter per 100 m
2
. 

 

Kart over Migerdalsbekken er presentert i figur 13. 

 



 

6.3. Bjørtjernsåa  
 

Tabell 14 oppsummerer resultatene fra befaringen og videre anbefalinger for Bjørtjernsåa. 

 

Tabell 14. Opplysninger om Bjørtjernsåa. 

 
 

Kartkoordinater (UTM sone 32) 

Tema Øst-koordinat Nord-koordinat 
Vannprøvestasjon over kalking (OK)  Ikke kjent    

Er vannprøven OK upåvirket av ovenforliggende kalkinger: Nordre- og Søndre Bjørtjerna kalkes ikke. 

Vannprøvestasjon under kalking (UK) Ikke kjent    

Kalkingssteder K1 (tipp bulk fra vei/bro) 

Kalk er tippet flere stader langs dette området, 

der bekken går nær skogsbilveien.  

0636411 6687784 

Kalket første gang i 1993 med 37 tonn. Fulgt opp med videre rekalkinger. 

Opplysninger gitt av kalksøker 
Antall fiskere som nyter godt av ørretproduksjonen i bekken: Ca. 25-30 

Kalksøkers verdivurdering av bekken: 
(Angitt i forhold til: 1 = svært viktig, 2 = viktig, 3 = litt viktig, 4 = mindre viktig 5 = uviktig) 

3 

Aktuelt å kutte ut kalkingen og heller sette ut ørret: Nei 

Kontrollfiske 2012 
Ikke kontrollfisket. 

Elfisket tidligere, ørret påvist.   

Gytepotensiale 
Gyte- og oppvekstarealer Bra kvalitet. 

Fiskeførende arealer, ca:  Lengde: 1 km Bredde:2,5 m Areal: 2500 m
2
 

Anslått antall ørretunger i 

bekken i juli/august: 

1000 stk. 

Beregninger av kalkmengder og anbefalinger 
Nedbørsfelt 6,2 km

2
 

Vannkjemi   

Kalk igjen Som forventet, dvs. en del. Men ingen opphoping. Kalken er spredt godt. 

Antatt at ca. 15 tonn lå igjen. 

Kalkbehov i 2012 Anbefalt 25 tonn korallgrus, som forventes å gi tilfredsstillende effekt 

minst ut 2014. Anbefales kalket samme steder som tidligere, dvs. fordeles 

langs veien. Bulk.  

Kalkbehov i 2014 Totalt 8 tonn, fordelt som: 

6 tonn skjellsand 

2 tonn knust kalkstein (8-32 mm) 

Antar normaldosering av skjellsand. Antar at 100 m gytestrekning 

behandles med kalkstein i 2014. 

Det gjøres oppmerksom på at det er anledning for kalksøker til å omfordele 

Generell bakgrunnsinformasjon 
Kommer fra: Nordre- og Søndre 

Bjørtjerna. 

Drenerer til:  Fallåa,så Uåa så Glomma.  

Vannområde: Vannområde Øyeren 

Vannforekomst: Ua øvre- 002-1598-R 

Anslått rekrutterings-

bidrag fra bekken: 

Ikke mulig å anslå, fordi 

det er flere småbekker til 

hovedvassdraget og ukjent 

gyting i hovedvassdraget.  



tonnasjen mellom skjellsand og kalkstein, avhengig av muligheter for 

dugnadsinnsats til å fordele kalksteinen. Men det bør tilføres noe kalk også 

på gytearealene i 2014, uten at maksimumsgrensen overstiges (se kap. 3). 

Anbefalt fordeling Skjellsanden kan fordeles/spres på de samme steder som tidligere, dvs. ved 

K6, der veien går langs bekken. Bulk. 

Knust kalkstein bør fordeles som vist i kap 3 på områder med naturlig stein 

i størrelsen 8 – 32 mm.   

Senere rekalkinger 

(i 2016 og så annethvert 

år som utgangspunkt, 

men må justeres etter 

behov) 

Skjellsanden antas å løses opp/spyles ut/mudres ned forholdsvis raskt, mens 

kalkstein ikke forventes å løses opp i særlig grad de første årene. Det 

anbefales å rekalke med 6 tonn skjellsand ved K6 som utgangspunkt 

annethvert år, men justere dette iht. årlige vannanalyser og passe på å 

unngå opphoping av kalken. Forskningsbaserte tall for spesifikt 

rekalkingsbehov foreligger ikke, og kalksøker må forsøke seg fram, med 

mindre det kommer tydeligere faglige råd/anbefalinger fra den nasjonale 

FOU-virksomheten.    

Kommentarer og merknader: 
Ingen.  

 

Kart over Bjørtjernsåa er presentert i figur 13. 

 



6.4. Butjernsbekken 
 

Tabell 15 oppsummerer resultatene fra befaringen og videre anbefalinger for Butjernsbekken. 

 

Tabell 15. Opplysninger om Butjernsbekken. 

 

Ble første gang kalket i 1993, da med 23 tonn. Skogbygda Utmarkslag ønsker ikke lenger at 

denne bekken står på kalkingsprogrammet. Bekken ligger ikke lenger på utmarkslagets 

områder, det er ulendt og bekken kan bare kalkes med helikopter. Det er heller ikke påvist 

ørret der. Det står igjen noe kalk ubrukt, som Utmarkslaget vil fordeles til de andre bekkene.   

 

 
Fig. 13. Migerdalsbekken, Styggdalsbekken, Butjernsbekken og Bjørtjernsåa. K på kartet 

angir kalkplasser. K1 og K2 er i Styggdalsbekken, K3, K4 og K5 i Migerdalsbekken og K6 i 

Bjørtjernsåa. Butjernsbekken utgår. Det er ikke faste årlige prøvepunkter for vannprøver. 

Kartet er hentet fra: Norgeskart/Kartverket. 

Generell bakgrunnsinformasjon 
Kommer fra: Butjennet. 

Drenerer til:  Bjørtjernåa, så Fallåa,så Uåa så Glomma.  

Vannområde: Vannområde Øyeren 

Vannforekomst: Ua øvre- 002-1598-R 

Anslått rekrutteringsbidrag fra bekken: Ikke mulig å anslå, fordi det er flere småbekker til 

hovedvassdraget og ukjent gyting i hovedvassdraget.  



7. Anbefalinger for bekker i Skogbygda JFF  
 

Alle de aktuelle bekkene der Skogbygda jeger- og fiskerforening (JFF) er kalksøker, ble 

befart den 02.07.12 av Geir Sjøli (Skogbygda JFF), Helge Lorentzen (FMOA) og Helge B. 

Pedersen (Ursus). Et enkelt kvalitativt kontrollfiske (elektrofiske) ble gjennomført samme 

dag. 

 

7.1. Botntjernsbekken 
 

Tabell 16 oppsummerer resultatene fra befaringen og videre anbefalinger for 

Botntjernsbekken. 

 

Tabell 16. Opplysninger om Botntjernsbekken. 

 

Kartkoordinater (UTM sone 32) 

Tema Øst-koordinat Nord-koordinat 
Vannprøvestasjon over kalking (OK) 

(10 m over øvre kalkpunkt) 

0637216 6687679 

Er vannprøven OK upåvirket av ovenforliggende kalkinger: Ja 

Vannprøvestasjon under kalking (UK) 

(ca. 50 m nedenfor nedre kalkpunkt, ved stien). 

0636935 6687753 

Kalkingssteder K1 (tipp bulk fra vei/bro) 0637215 6687685 

Kalkingssteder K2  0636971 6687781 

Kalket første gang i 1990 med 7 tonn. Fulgt opp med videre rekalkinger. 

Opplysninger gitt av kalksøker 
Antall fiskere som nyter godt av ørretproduksjonen i bekken: Ca. 20 

Kalksøkers verdivurdering av bekken: 
(Angitt i forhold til: 1 = svært viktig, 2 = viktig, 3 = litt viktig, 4 = mindre viktig 5 = uviktig) 

2 

Aktuelt å kutte ut kalkingen og heller sette ut ørret: Nei 

Kontrollfiske 2012 
Ikke kontrollfisket, da fisken ikke går så høyt opp. Antar fiskeførende kun ca. 100 m opp fra tjernet. 

Gytepotensiale 
Gyte- og oppvekstarealer Ikke befart nedre del av bekken. 

Fiskeførende arealer, ca:  Lengde: 100 m Bredde:1,5 m Areal: 150 m
2
 

Anslått antall ørretunger i 

bekken i juli/august: 

< Ca. 50 stk. 

Beregninger av kalkmengder og anbefalinger 
Nedbørsfelt 1,3 km

2
 

Vannkjemi, 05.06.2011: Over/under kalking: pH:5,6/6,3, alk: 0,05/0,07 mmol/l, Ca: 1,9/3,0 mg/l 

Kalk igjen Lite, ca. 1 tonn på K1 og noe ved K2. 

Kalkbehov i 2012 Anbefalt 7 tonn korallgrus, som forventes å gi tilfredsstillende effekt minst 

ut 2014. Anbefales kalket ved K1, evt. 2 – 3 tonn ved K2 hvis mulig. Bulk.  

Generell bakgrunnsinformasjon 
Kommer fra: Skog og myrer 

(Skulaumyra). 

Drenerer til:  Botntjern og videre til 

Fallåa, så Uåa så Glomma. 

Vannområde: Vannområde Øyeren 

Vannforekomst: Ua øvre- 002-1598-R 

Anslått rekrutterings-

bidrag fra bekken: 

100 % (Eneste bekk til 

Botntjern).  

Det er kun ørret i Botntjern. 



Kalkbehov i 2014 Totalt 2 tonn, fordelt som: 

1 – 1,5 tonn skjellsand 

0,5-1 tonn knust kalkstein (8-32 mm) 

Antatt normal skjellsanddose. Antar at 50 m gytestrekning behandles med 

kalkstein i 2014. Det gjøres oppmerksom på at det er anledning for 

kalksøker til å omfordele tonnasjen mellom skjellsand og kalkstein, 

avhengig av muligheter for dugnadsinnsats til å fordele kalksteinen. Men 

det bør tilføres noe kalk også på gytearealene i 2014, uten at 

maksimumsgrensen overstiges (se kap. 3). 

Anbefalt fordeling Skjellsand bør helst fordeles med halvparten på K1 og halvparten på K2, 

men K1 kan benyttes i sin helhet hvis det er mer praktisk. Bulk. 

Knust kalkstein bør fordeles helt nede der fisken gyter, og fordeles som vist 

i kap 3 på områder med naturlig stein i størrelsen 8 – 32 mm.  

Senere rekalkinger 

(i 2016 og så annethvert 

år som utgangspunkt, 

men må justeres etter 

behov) 

Skjellsanden antas å løses opp/spyles ut/mudres ned forholdsvis raskt, mens 

kalkstein ikke forventes å løses opp i særlig grad de første årene. Det 

anbefales å rekalke med 1 tonn skjellsand ved K1 (eller K2) som 

utgangspunkt, men justere dette iht. årlige vannanalyser og passe på å 

unngå opphoping av kalken. Forskningsbaserte tall for spesifikt 

rekalkingsbehov foreligger ikke, og kalksøker må forsøke seg fram, med 

mindre det kommer tydeligere faglige råd/anbefalinger fra den nasjonale 

FOU-virksomheten.    

Kommentarer og merknader: 
Det er oppgitt at det kun er ørret i Botntjern. 

 

 
Fig. 14. Botntjernsbekken. K på kartet er kalkplasser. OK på kartet angir vannprøver over 

kalking, og UK på kartet angir vannprøver nedenfor bekkekalkingene. (Bekken er ikke synlig 

på kartet, men drenerer til Botntjern slik høydekotene antyder). Kartet er hentet fra: 

Norgeskart/Kartverket. 



7.2. Raudbekken 
 

Tabell 17 oppsummerer resultatene fra befaringen og videre anbefalinger for Raudbekken. 

 

Tabell 17. Opplysninger om Raudbekken. 

 

 

Kartkoordinater (UTM sone 32) 

Tema Øst-koordinat Nord-koordinat 
Vannprøvestasjon over kalking (OK) 

(langs vegen). 

0638435 6685679 

Er vannprøven OK upåvirket av ovenforliggende kalkinger: Ja 

Vannprøvestasjon under kalking (UK) 

(ca. 25 m fra samløpet med Bemla). 

0638955 6684994 

Kalkingssteder K1 (tipp bulk fra vei/bro) 0638418 6685542 

Kalkingssteder K2 (ved broa) 0638679 6685257 

Kalket første gang i 1991 med 5 tonn. Fulgt opp med videre rekalkinger. 

Opplysninger gitt av kalksøker 
Antall fiskere som nyter godt av ørretproduksjonen i bekken: Ca. 10-12 

Kalksøkers verdivurdering av bekken: 
(Angitt i forhold til: 1 = svært viktig, 2 = viktig, 3 = litt viktig, 4 = mindre viktig 5 = uviktig) 

2 

Aktuelt å kutte ut kalkingen og heller sette ut ørret: Nei 

Kontrollfiske 2012 
Det ble påvist både 0+, 2+ og eldre fisk (16-18 cm) i bekken. Kontrollfisken ved K2 og nedstrøms (ca. 

40 m). Bekken fungerer, men det var ikke høy tetthet. 

Gytepotensiale 
Gyte- og oppvekstarealer Middels kvalitet, dels fordi bekken nesten går tørr sommerstid. 

Fiskeførende arealer, ca:  Lengde: 500 m Bredde:1,5 m Areal: 750 m
2
 

Anslått antall ørretunger i 

bekken i juli/august: 

200-300 stk. 

Beregninger av kalkmengder og anbefalinger 
Nedbørsfelt 2,0 km

2
 

Vannkjemi, 05.06.2011: Over/under kalking: pH:5,2/6,5, alk: <0,03/0,08 mmol/l, Ca: 1,8/3,9 mg/l 

Kalk igjen Lite, ca. 1 tonn ved K1, og noe ved K2.   

Kalkbehov i 2012 Anbefalt 13 tonn korallgrus, som forventes å gi tilfredsstillende effekt 

minst ut 2014. Anbefales kalket ved K1og K2 med omtrent halvparten på 

hvert sted. Det anbefales å legge ut noe mer ved K2 i år enn hva det 

vanligvis ville vært gjort, fordi dette er siste året med korallgrus og at noe 

av korallgrusen dermed skal kunne ligge flere år på selve gyteområdene. 

Bulk.  

Kalkbehov i 2014 Totalt 4 tonn, fordelt som: 

2 tonn skjellsand  

2 tonn knust kalkstein (8-32 mm) 

Antatt 1,5 ganger skjellsanddose fordi mye kalk spes ovenfor fiskeførende 

Generell bakgrunnsinformasjon 
Kommer fra: Skog og myrer. 

Drenerer til:  Bemla og videre til Fallåa, 

så Uåa så Glomma. 

Vannområde: Vannområde Øyeren 

Vannforekomst: Ua øvre- 002-1598-R 

Anslått rekrutterings-

bidrag fra bekken: 

Bekken er viktig gyte-

område til Bemla, og 

videre nedstrøms. 

Bidraget er umulig å angi.  



areal. Antar at 100 m gytestrekning behandles med kalkstein i 2014. Det 

gjøres oppmerksom på at det er anledning for kalksøker til å omfordele 

tonnasjen mellom skjellsand og kalkstein, avhengig av muligheter for 

dugnadsinnsats til å fordele kalksteinen. Men det bør tilføres noe kalk også 

på gytearealene i 2014, uten at maksimumsgrensen overstiges (se kap. 3). 

Anbefalt fordeling Skjellsanden anbefales fordelt omtrent likt mellom K1 og K2. Bulk. 

Knust kalkstein fordeles som vist i kap 3 på områder med naturlig stein i 

størrelsen 8 – 32 mm. Spredt mest mulig i områder nedenfor K2. 

Senere rekalkinger 

(i 2016 og så annethvert 

år som utgangspunkt, 

men må justeres etter 

behov) 

Skjellsanden antas å løses opp/spyles ut/mudres ned forholdsvis raskt, mens 

kalkstein ikke forventes å løses opp i særlig grad de første årene. Det 

anbefales å rekalke med 2 tonn skjellsand ved K1/ K2 som utgangspunkt, 

men justere dette iht. årlige vannanalyser og passe på å unngå opphoping 

av kalken. Forskningsbaserte tall for spesifikt rekalkingsbehov foreligger 

ikke, og kalksøker må forsøke seg fram, med mindre det kommer 

tydeligere faglige råd/anbefalinger fra den nasjonale FOU-virksomheten.    

Kommentarer og merknader: 
Bekken ser nå ut til å fungere bra mht. vannkvalitet, fordi flere årsklasser ble påvist, men tettheten var 

noe lav. Tre strekninger ble elfisket i Raudbekken i 1993
18

. Da var tettheten vesentlig lavere, med kun 

3 ørreter per 100 m
2
. Bekken ble også elektrofisket i 1994

10
, med lite fisk i øvre deler, men brukbart i 

nedre deler og anslått tetthet ca. 10 ørret per 100 m
2
. Videre er den el-fisket i 2007

5
, da det var ca 18 

ørret per 100 m
2
.  

 

 
Fig. 15. Raudbekken (tv.)og Bemla (th.). K på kartet er kalkplasser. OK på kartet angir 

vannprøver over kalking, og UK på kartet angir vannprøver nedenfor bekkekalkingene. K1 og 

K2 er kalkingsplasser. Kartet er hentet fra: Norgeskart/Kartverket. 



7.3. Bemla 
 

Tabell 18 oppsummerer resultatene fra befaringen og videre anbefalinger for Bemla. 

 

Tabell 18. Opplysninger om Bemla. 

 

 

Kartkoordinater (UTM sone 32) 

Tema Øst-koordinat Nord-koordinat 
Vannprøvestasjon over kalking (OK) 

(10 – 20 m over øvre kalkpunkt) 

0639209 6685644 

Er vannprøven OK upåvirket av ovenforliggende kalkinger: Ja 

Vannprøvestasjon under kalking (UK) 

(like over samløpet til Raudbekken). 

0638968 6684900 

Kalkingssteder K1 (tipp bulk fra vei/bro) 0639204 6685590 

Kalket første gang i 1991 med 33 tonn. Fulgt opp med videre rekalkinger, men først kalket med 

tilstrekkelige mengder i 1994. 

Opplysninger gitt av kalksøker 
Antall fiskere som nyter godt av ørretproduksjonen i bekken: 10-12 

Kalksøkers verdivurdering av bekken: 
(Angitt i forhold til: 1 = svært viktig, 2 = viktig, 3 = litt viktig, 4 = mindre viktig 5 = uviktig) 

1 

Aktuelt å kutte ut kalkingen og heller sette ut ørret: Nei 

Kontrollfiske 2012 
Kontrollfisket ved UK og oppstrøms, samt ovenfor fossen omtrent midtveis. Fiskeførende også 

ovenfor fossen. Ingen yngel, men flere årsklasser ble påvist. Bekken fungerer. Lav tetthet. 

Gytepotensiale 
Gyte- og oppvekstarealer Middels fysisk kvalitet. 

Fiskeførende arealer, ca:  Lengde: 2 km Bredde: 5 m Areal: 10.000 m
2
 

Anslått antall ørretunger i 

bekken i juli/august: 

500-1000 stk. 

Beregninger av kalkmengder og anbefalinger 
Nedbørsfelt 19,6 km

2
 

Vannkjemi, 05.06.2011: Over/under kalking: pH:4,96/6,4, alk: <0,03/0,08 mmol/l, Ca: 1,1/3,0 mg/l 

Kalk igjen En del (noen tonn) fordelt langs bekkekanten og bekkebunnen ved K1 og 

nedstrøms, men svært lite videre nedover.  

Kalkbehov i 2012 Anbefalt 153 tonn korallgrus, som forventes å gi tilfredsstillende effekt 

minst ut 2014. Anbefales kalket som før, dvs. ved K1. Bulk.  

Kalkbehov i 2014 Totalt 39 tonn, fordelt som: 

29 tonn skjellsand 

10 tonn knust kalkstein (8-32 mm) 

Antatt 1,5 ganger skjellsanddose fordi mye kalk spes over fiskeførende 

areal og bekken er flompreget. Antar at 500 m gytestrekning behandles 

med kalkstein i 2014. Ønskes kun halve gytearealet behandlet, vil mengden 

kalkstein reduseres tilsvarende dvs. til 5 tonn. Det gjøres oppmerksom på at 

Generell bakgrunnsinformasjon 
Kommer fra: Skog og myrer. 

Drenerer til:  Fallåa, så Uåa så Glomma. 

Vannområde: Vannområde Øyeren 

Vannforekomst: Ua øvre- 002-1598-R 

Anslått rekrutterings-

bidrag fra bekken: 

Bekken er gyte- og 

oppvekstområde til Fallåa, 

men det er også stasjonær 

fisk i elva, i fiskbar 

størrelse.   



det også er anledning for kalksøker til å omfordele tonnasjen mellom 

skjellsand og kalkstein, avhengig av muligheter for dugnadsinnsats til å 

fordele kalksteinen. Men det bør tilføres noe knust kalkstein på 

gytearealene i 2014. Bemla er så påvirket av flom og kraftige strømmer, at 

det i praksis neppe vil være problematisk med opphoping av knust 

kalkstein på gyteplassene. Det er derfor ikke nødvendig å ”jobbe” så mye 

med optimal spredning, fordi flommene likevel vil fordele partiklene 

utover. Hovedandelen av knust kalkstein anbefales lagt ut like nedstrøms i 

partiet mellom fossen og UK.  

Anbefalt fordeling All skjellsand kan fordeles ved K1. Bulk. 

Knust kalkstein fordeles som vist i kap 3 på områder med naturlig stein i 

størrelsen 8 – 32 mm. i områder mellom fossen og UK. 

Senere rekalkinger 

(i 2016 og så annethvert 

år som utgangspunkt, 

men må justeres etter 

behov) 

Skjellsanden antas å løses opp/spyles ut/mudres ned forholdsvis raskt, mens 

kalkstein ikke forventes å løses opp i særlig grad de første årene. Det 

anbefales å rekalke med ca 20 tonn skjellsand ved K1 som utgangspunkt, 

men justere dette iht. årlige vannanalyser og passe på å unngå opphoping 

av kalken. Forskningsbaserte tall for spesifikt rekalkingsbehov foreligger 

ikke, og kalksøker må forsøke seg fram, med mindre det kommer 

tydeligere faglige råd/anbefalinger fra den nasjonale FOU-virksomheten.    

Kommentarer og merknader: 
Bekken ser nå ut til å fungere mht. vannkvalitet, dels fordi flere årsklasser ble påvist, men tettheten var 

noe lav.  Tre strekninger (200 meter) ble elfisket i Bemla i 1993
18

. Da var tettheten vesentlig lavere, 

med under 4 ørreter per 100 m
2
. Bekken ble også elektrofisket i 1994

10
. Da ble det ikke funnet noe 

yngel, og tettheten ble anslått til 1 ørret per 100 m
2
. Videre ble bekken el-fisket i 2007

5
. Da ble det 

påvist 5,1 ørreter per 100 m
2 
(tre stasjoner med til sammen 380 meter, og kun en gangs overfiske). 

 

Yngel som produseres i Raudbekken antas å fordele seg både oppstrøms og nedstrøms i Bemla etter 

samløpet.  

 

Det fiskes stasjonær bekkeørret i elva, slik at den har verdi både som oppvekstområde og fiskeområde. 

 

Kartskisse over Bemla er på samme kart som Raudbekken, se figur 15. 

 

  



7.4. Innløpsbekk til Fløyta 
 

Tabell 19 oppsummerer resultatene fra befaringen og videre anbefalinger for innløpsbekk til 

Fløyta. 

 

Tabell 19. Opplysninger om innløpsbekk til Fløyta. 

 

 

 

Kartkoordinater (UTM sone 32) 

Tema Øst-koordinat Nord-koordinat 
Vannprøvestasjon over kalking (OK) 

(10 – 20 m over øvre kalkpunkt) 

0641817 6683835 

Er vannprøven OK upåvirket av ovenforliggende kalkinger: Nei 

Vannprøvestasjon under kalking (UK) 

(ca. 50 m fra Fløyta, ved stien). 

0641760 6683312 

Kalkingssteder K1 (tipp bulk fra vei/bro) 0641811 6683802 

Kalkingssted K2 (helikopter for lenge siden) 0641658 6684495 

Kalket første gang i 1992 med 52,8 tonn. Fulgt opp med videre rekalkinger. 

Opplysninger gitt av kalksøker 
Antall fiskere som nyter godt av ørretproduksjonen i bekken: Ca. 100 

Kalksøkers verdivurdering av bekken: 
(Angitt i forhold til: 1 = svært viktig, 2 = viktig, 3 = litt viktig, 4 = mindre viktig 5 = uviktig) 

4 

Aktuelt å kutte ut kalkingen og heller sette ut ørret: Nei 

Kontrollfiske 2012 
Det ble gjennomført kontrollfiske under forholdsvis gode forhold fra ca. 50 m oppstrøms Fløyta og 

videre oppover ca. 40 meter, samt tilsvarende strekning nedstrøms K1.  

Ingen ørret ble påvist (kun 3 abbor i nedre deler).  Bekken fungerer nå neppe som gytebekk for ørret. 

Gytepotensiale 
Gyte- og oppvekstarealer Middels fysiske forhold, men lite produktiv fordi bekken nesten går 

tørr sommerstid. 

Fiskeførende arealer, ca:  Lengde: 550 m Bredde: 3 m Areal: 1600 m
2
 

Anslått antall ørretunger i 

bekken i juli/august: 

0 stk. (ingen påvist). 

Beregninger av kalkmengder og anbefalinger 
Nedbørsfelt 3,9 km

2
 

Vannkjemi, 05.06.2011: Over/under kalking: pH:5,3/6,4, alk: <0,03/0,08 mmol/l, Ca: 1,4/3,2 mg/l 

Kalk igjen Noe ved K1, men lite igjen.   

Kalkbehov i 2012 Anbefalt 32 tonn korallgrus, som forventes å gi tilfredsstillende effekt 

minst ut 2014. Anbefales kalket ved. Bulk.  

Kalkbehov i 2014 Totalt 6 tonn, fordelt som: 

4 tonn skjellsand 

2 tonn knust kalkstein (8-32 mm) 

Antatt normal skjellsanddose. Antar at 100 m gytestrekning behandles med 

kalkstein i 2014. Det gjøres oppmerksom på at det er anledning for 

Generell bakgrunnsinformasjon 
Kommer fra: Skog og myrer. 

Drenerer til:  Fløyta, så Dyståa og 

Glomma. 

Vannområde: Vannområde Øyeren 

Vannforekomst: Dyståa- 002-67-R 

Anslått rekrutterings-

bidrag fra bekken: 

100 %. 

 



kalksøker til å omfordele tonnasjen mellom skjellsand og kalkstein, 

avhengig av muligheter for dugnadsinnsats til å fordele kalksteinen. Men 

det bør tilføres noe kalk også på gytearealene i 2014, uten at 

maksimumsgrensen overstiges (se kap. 3). 

Anbefalt fordeling All skjellsanden kan fordeles ved K1. Bulk. 

Knust kalkstein fordeles som vist i kap 3 på områder med naturlig stein i 

størrelsen 8 – 32 mm. Sprees rundt om, på strekningen mellom K1 og 

utløpet.   

Senere rekalkinger 

(i 2016 og så annethvert 

år som utgangspunkt, 

men må justeres etter 

behov) 

Skjellsanden antas å løses opp/spyles ut/mudres ned forholdsvis raskt, mens 

kalkstein ikke forventes å løses opp i særlig grad de første årene. Det 

anbefales å rekalke med 4 tonn skjellsand ved K1 som utgangspunkt, men 

justere dette iht. årlige vannanalyser og passe på å unngå opphoping av 

kalken. Forskningsbaserte tall for spesifikt rekalkingsbehov foreligger ikke, 

og kalksøker må forsøke seg fram, med mindre det kommer tydeligere 

faglige råd/anbefalinger fra den nasjonale FOU-virksomheten.    

Kommentarer og merknader: 
Det har vært påvist ørret i bekken en gang etter kalking tidligere (Geir Sjøli pers.med.). Men under 

elfisket i 2007 ble det kun påvist abbor og gjedde i bekken, ingen ørreter
5
. Det vurderes som svært lite 

sannsynlig at en ørretbestand skal kunne opprettholdes i systemet med Fløyta som innsjø og 

innløpsbekken som gytebekk, fordi det er gjedde i Fløyta og innsjøen er såpass liten. I tillegg vil det 

være liten sannsynlighet for at det over tid kan stå tilstrekkelig med stasjonær ørret i denne bekken, all 

den tid den er forholdsvis liten og nesten kan gå tørr om sommeren. At det ikke ble funnet noe ørret på 

de forventet beste områdene nå, forsterker denne vurderingen.  

 

Det bør derfor vurderes på nytt om det ansees for å være verdt pengene å kalke denne bekken. Det er 

også en mulighet for å sette ut større ørret i Fløyta årlig, men med gjedde i vannet vil heller ikke dette 

ha gode prognoser. Det bør derfor vurderes om det heller bør satses kun på de fiskeartene som er 

naturlig her, dvs. abbor og gjedde.  De vil klare seg uten kalking. 

 

Oppgaven til Ursus Natur- og miljørådgiving har vært å gi anbefalinger om kalkingsstrategier. Derfor 

er det ovenfor presentert et forslag hvis kalkingene skal opprettholdes. Avgjørelsen om det fortsatt er 

aktuelt å kalke bør Skogbygda JFF ta sammen med fylkesmannen. Men den faglige anbefalingen er 

som sagt å ikke videreføre kalkingene og ørretutsettingene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Innløpsbekk til 

Fløyta. K på kartet er 

kalkplasser. OK på kartet 

angir vannprøver over 

kalking, og UK på kartet 

angir vannprøver 

nedenfor bekkekalkingene. 

Kartet er hentet fra: 

Norgeskart/Kartverket 



8. Anbefalinger for bekker i Enebakk JFF    
 

Alle de aktuelle bekkene der Enebakk jeger- og fiskerforening (JFF) er kalksøker, ble befart 

den 29.06.12 av Rune Furulund (Enebakk JFF), Helge Lorentzen (FMOA) og Helge B. 

Pedersen (Ursus). Et enkelt kvalitativt kontrollfiske (elektrofiske) ble gjennomført samme 

dag. 

 

8.1. Vikstjernbekken 
 

Tabell 20 oppsummerer resultatene fra befaringen og videre anbefalinger for Vikstjernbekken. 

 

Tabell 20. Opplysninger om Vikstjernbekken. 

 

 

 

Kartkoordinater (UTM sone 32) 

Tema Øst-koordinat Nord-koordinat 
Vannprøvestasjon over kalking (OK) 

(10 – 20 m over øvre kalkpunkt) 

0613619 6627052 

Er vannprøven OK upåvirket av ovenforliggende kalkinger: Ja 

Vannprøvestasjon under kalking (UK) 

(ca. 25 m nedenfor nedre veikrysning). 

0613826 6626322 

Kalkingssteder K1 (tipp bulk fra vei/bro) 0613619 6627038 

Kalkingssteder K2 (spredt over en lengre 

strekning med helikopter) 

0613832 6626798 

Kalket første gang i 1994 med 15 tonn. Fulgt opp med videre rekalkinger. 

Opplysninger gitt av kalksøker 
Antall fiskere som nyter godt av ørretproduksjonen i bekken: Ca. 50 

Kalksøkers verdivurdering av bekken: 
(Angitt i forhold til: 1 = svært viktig, 2 = viktig, 3 = litt viktig, 4 = mindre viktig 5 = uviktig) 

2 

Aktuelt å kutte ut kalkingen og heller sette ut ørret: Ja 

Kontrollfiske 2012 
Bekken ble kontrollfisket fra K1 og på en lang rekke potensielt gode kulper og strekninger hele veien 

til utløpet. Ingen fisk ble påvist. Bekken fungerer ikke nå. 

Gytepotensiale 
Gyte- og oppvekstarealer Lav kvalitet, mye myrområder og stille partier med mudder. Noe 

grus/stein øverst og nederst. 

Fiskeførende arealer, ca:  Lengde: 1 km Bredde:1,0 m Areal: 1000 m
2
 

Anslått antall ørretunger i 

bekken i juli/august: 

0 stk. (Ingen fisk påvist). 

Beregninger av kalkmengder og anbefalinger 
Nedbørsfelt 4,0 km

2
 

Vannkjemi, 13.06.2011: Over/under kalking: pH:4,8/5,2, alk: <0,03/<0,03 mmol/l, Ca: 1,1/2,2 mg/l. 

Kalk igjen Forholdsvis mye (4-5 tonn), både nedstrøms K1 og spredt langs store deler 

Generell bakgrunnsinformasjon 
Kommer fra: Skog og myrer. 

Drenerer til:  Vikstjernet og videre til 

Vågvannet. 

Vannområde: Vannområde Morsa 

Vannforekomst: Bekker til Vågvannet- 

003-83-R 

Anslått rekrutterings-

bidrag fra bekken: 

100 %. (Kun denne 

bekken) 



av K2. Men spesielt langs K2 var korallgrusen veldig godt fordelt, og lå 

ikke i hauger.   

Kalkbehov i 2012 Anbefalt 14 tonn korallgrus, som forventes å gi tilfredsstillende effekt 

minst ut 2014. Anbefales kalket ved K2 med helikopter, men 3 – 4 tonn kan 

gjerne legges ved K1 (evt. bulk).  

Kalkbehov i 2014 Totalt 5 tonn, fordelt som: 

4 tonn skjellsand 

1 tonn knust kalkstein (8-32 mm) 

Antatt normal skjellsanddose. Antar at 50 m gytestrekning behandles med 

kalkstein i 2014. Det gjøres oppmerksom på at det er anledning for 

kalksøker til å omfordele tonnasjen mellom skjellsand og kalkstein, 

avhengig av muligheter for dugnadsinnsats til å fordele kalksteinen. Men 

det bør tilføres noe kalk også på gytearealene i 2014, uten at 

maksimumsgrensen overstiges (se kap. 3). 

Anbefalt fordeling Skjellsanden kan i sin helhet fordeles ved K1. Bulk. 

Knust kalkstein fordeles som vist i kap 3 på områder med naturlig stein i 

størrelsen 8 – 32 mm.  Fordeles på potensielle gyteområder på de nederste 

ca. 100 meterne før utløpet og de 2- 300 meterne nedenfor veien mellom 

K1 og K2 der det er fall nok i vannet og naturlig gytesubstrat.   

Senere rekalkinger 

(i 2016 og så annethvert 

år som utgangspunkt, 

men må justeres etter 

behov) 

Skjellsanden antas å løses opp/spyles ut/mudres ned forholdsvis raskt, mens 

kalkstein ikke forventes å løses opp i særlig grad de første årene. Det 

anbefales å rekalke med 4 tonn skjellsand ved K1 som utgangspunkt, men 

justere dette iht. årlige vannanalyser og passe på å unngå opphoping av 

kalken. Forskningsbaserte tall for spesifikt rekalkingsbehov foreligger ikke, 

og kalksøker må forsøke seg fram, med mindre det kommer tydeligere 

faglige råd/anbefalinger fra den nasjonale FOU-virksomheten.    

Kommentarer og merknader: 
Det vurderes som lite sannsynlig at en ørretbestand skal kunne opprettholdes i systemet med Viks-

tjernet som innsjø og innløpsbekken som gytebekk, fordi det er gjedde i Vikstjernet og innsjøen er 

såpass liten. I tillegg vil det være liten sannsynlighet for at det over tid kan stå tilstrekkelig med 

stasjonær ørret i denne bekken, all den tid den er forholdsvis liten. At det ikke ble funnet noe ørret nå, 

forsterker denne vurderingen.  

Det bør derfor vurderes på nytt om det ansees for å være verdt pengene å kalke denne bekken. Det er 

også en mulighet for å sette ut større ørret i Vikstjernet årlig, men med gjedde i vannet vil heller ikke 

dette ha gode prognoser. Det bør derfor vurderes om det heller bør satses kun på de fiskeartene som er 

naturlig her, dvs. abbor og gjedde.  De vil klare seg uten kalking. 

Oppgaven til Ursus Natur- og miljørådgiving har vært å gi anbefalinger om kalkingsstrategier. Derfor 

er det ovenfor presentert et forslag hvis kalkingene skal opprettholdes. Avgjørelsen om det fortsatt er 

aktuelt å kalke bør Enebakk JFF ta sammen med fylkesmannen. Men den faglige anbefalingen er som 

sagt å ikke videreføre kalkingene og ørretutsettingene. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 17. Vikstjernbekken. 

K på kartet er kalkplasser. 

OK på kartet angir 

vannprøver over kalking, 

og UK på kartet angir 

vannprøver nedenfor 

bekkekalkingene. Kartet er 

hentet fra: 

Norgeskart/Kartverket. 

 



9. Anbefalinger for bekker i Hurdal JFF    
 

Alle de aktuelle bekkene der Hurdal jeger- og fiskerforening (JFF) er kalksøker, ble befart den 

05.07.12 av Knut H. Bergem (Hurdal JFF), Helge Lorentzen (FMOA), Marte Opheim Strand 

(FMOA) og Helge B. Pedersen (Ursus). Et enkelt kvalitativt kontrollfiske (elektrofiske) ble 

gjennomført samme dag. 

 

9.1. Tomtebekken 
 

Tabell 21 oppsummerer resultatene fra befaringen og videre anbefalinger for Tomtebekken. 

 

Tabell 21. Opplysninger om Tomtebekken. 

 

 

Kartkoordinater (UTM sone 32) 

Tema Øst-koordinat Nord-koordinat 
Vannprøvestasjon over kalking (OK) 

(ca. 50 m over øvre kalkpunkt) 

0607559 6694214 

Er vannprøven OK upåvirket av ovenforliggende kalkinger: Muligens, men usikker på tidligere 

kalking videre oppover. (Vannprøver i 2011 gir klare indikasjoner på at prøven er kalkpåvirket.). 

Vannprøvestasjon under kalking (UK) 

(like før samløpet med Våterudbekken) 

0608009 6694057 

Kalkingssteder K1 (tipp bulk fra vei/bro) 0607580 6694180 

Kalkingssteder K2 (tipp bulk fra vei/bro) 0607845 6694118 

Kalket første gang i 1989 med 7,5 tonn. Fulgt opp med videre rekalkinger. 

Opplysninger gitt av kalksøker 
Antall fiskere som nyter godt av ørretproduksjonen i bekken: Ca. 200 

Kalksøkers verdivurdering av bekken: 
(Angitt i forhold til: 1 = svært viktig, 2 = viktig, 3 = litt viktig, 4 = mindre viktig 5 = uviktig) 

1 

Aktuelt å kutte ut kalkingen og heller sette ut ørret: Nei 

Kontrollfiske 2012 
Påvist både 0+, 1+ og noe eldre fisk. God tetthet. Bekken fungerer godt. 

Gytepotensiale 
Gyte- og oppvekstarealer Middels kvalitet, men bekken går nesten tørr sommerstid. 

Fiskeførende arealer, ca:  Lengde: 0,5 km Bredde:1,5 m Areal: 750 m
2
 

Anslått antall ørretunger i 

bekken i juli/august: 

300-500 stk. (og i tillegg omtrent tilsvarende i nedre del etter samløpet 

med Våterudbekken). 

Beregninger av kalkmengder og anbefalinger 
Nedbørsfelt 0,9 km

2
 

Vannkjemi, 08.06.2011: Over/under kalking: pH:6,3/6,3, alk: 0,07/<0,04 mmol/l, Ca: 1,7/2,0 mg/l 

Kalk igjen Som forventet, dvs. en del (minst 3- 4 tonn). Opphoping lokalt ved K2, 

ellers var korallgrusen fint fordelt. Svært lite korallgrus å se nedstrøms K1 

(mindre enn 0,1 tonn). 

Kalkbehov i 2012 Anbefalt 4 tonn korallgrus, som forventes å gi tilfredsstillende effekt minst 

Generell bakgrunnsinformasjon 
Kommer fra: Skog og myrer. 

Drenerer til:  Heggetjern. 

Vannområde: Vannområde 

Hurdalsvassdraget/vorma 

Vannforekomst: Hegga bekkefelt- 002-

1736-R 

Anslått rekrutterings-

bidrag fra bekken: 

Ca. 50 %.  



ut 2014. Anbefales kalket med 3 tonn ved K1 og 1 tonn ved K2. Bulk.  

Kalkbehov i 2014 Totalt 2 tonn, fordelt som: 

1 tonn skjellsand 

1 tonn knust kalkstein (8-32 mm) 

Antatt normal skjellsanddose. Antar at 50 m gytestrekning behandles med 

kalkstein i 2014. Det gjøres oppmerksom på at det er anledning for 

kalksøker til å omfordele tonnasjen mellom skjellsand og kalkstein, 

avhengig av muligheter for dugnadsinnsats til å fordele kalksteinen. Men 

det bør tilføres noe kalk også på gytearealene i 2014, uten at 

maksimumsgrensen overstiges (se kap. 3). 

Anbefalt fordeling All skjellsanden kan fordeles ved K1. Bulk. 

Knust kalkstein fordeles som vist i kap 3 på områder med naturlig stein i 

størrelsen 8 – 32 mm. i hele området, men særlig mellom K1 og K2.  

Senere rekalkinger 

(i 2016 og så annethvert 

år som utgangspunkt, 

men må justeres etter 

behov) 

Skjellsanden antas å løses opp/spyles ut/mudres ned forholdsvis raskt, mens 

kalkstein ikke forventes å løses opp i særlig grad de første årene. Det 

anbefales å rekalke med 1 tonn skjellsand ved K1 som utgangspunkt, men 

justere dette iht. årlige vannanalyser og passe på å unngå opphoping av 

kalken. Forskningsbaserte tall for spesifikt rekalkingsbehov foreligger ikke, 

og kalksøker må forsøke seg fram, med mindre det kommer tydeligere 

faglige råd/anbefalinger fra den nasjonale FOU-virksomheten.    

Kommentarer og merknader: 
Bekken ser nå ut til å fungere bra mht. vannkvalitet, fordi flere årsklasser ble påvist og tettheten var 

god. Det ble for øvrig dokumentert god gyting i bekken også i 2004
10

. 

 

I tillegg til oppgitt lengde med gyteareal, er det i tillegg ca. 500 meter godt egnet gyte- og 

oppvekstareal fra samløpet med Våterudbekken og ned til Heggetjern. 

 

 
Fig. 18. Tomtebekken og Våterudbekken. K på kartet er kalkplasser. OK på kartet angir 

vannprøver over kalking, og UK på kartet angir vannprøver nedenfor bekkekalkingene. 

Kartet er hentet fra: Norgeskart/Kartverket. 



 

9.2. Våtrudsbekken 
 

Tabell 22 oppsummerer resultatene fra befaringen og videre anbefalinger for Våtrudsbekken. 

 

Tabell 22. Opplysninger om Våtrudsbekken. 

 

 

Kartkoordinater (UTM sone 32) 

Tema Øst-koordinat Nord-koordinat 
Vannprøvestasjon over kalking (OK) 

(10 – 20 m over øvre kalkpunkt/skogsbilvei/bro) 

0607843 6694229 

Er vannprøven OK upåvirket av ovenforliggende kalkinger: Ja 

Vannprøvestasjon under kalking (UK) 

(ca. 25 m nedenfor nedre veikrysning). 

0608008 6694061 

Kalkingssteder K1 (fra vei/bro) 0607864 6694225 

Kalkingssteder K2 (spredt fint utover) 0607983 6694127 

Kalkingssteder K3 (fra vei/bro) 0608005 6694069 

Kalket første gang i 1989 med 7,5 tonn. Fulgt opp med videre rekalkinger. 

Opplysninger gitt av kalksøker 
Antall fiskere som nyter godt av ørretproduksjonen i bekken: Ca. 200 

Kalksøkers verdivurdering av bekken: 
(Angitt i forhold til: 1 = svært viktig, 2 = viktig, 3 = litt viktig, 4 = mindre viktig 5 = uviktig) 

1 

Aktuelt å kutte ut kalkingen og heller sette ut ørret: Nei 

Kontrollfiske 2012 
Påvist både 0+, 1+ og noe eldre fisk. God tetthet. Bekken fungerer godt. 

(Det ble for kuriositetens skyld også el-fisket ovenfor øvre kalkingssted (K1) fordi det er godt habitat, 

men ingen yngel ble påvist i det hele tatt på ca 50 m strekning, mens det var mye yngel nedenfor 

broa.) 

Gytepotensiale 
Gyte- og oppvekstarealer God kvalitet, bra med gytegrus og større stein på øvre halvdel, noe 

mer mudder på nedre halvdel. 

Fiskeførende arealer, ca:  Lengde: 250 m Bredde:1,5 m Areal, ca: 400 m
2
 

Anslått antall ørretunger i 

bekken i juli/august: 

200 stk. 

Beregninger av kalkmengder og anbefalinger 
Nedbørsfelt 1,7 km

2
 

Vannkjemi, 08.06.2011: Over/under kalking: pH:5,7/5,8, alk: 0,05/0,05 mmol/l, Ca: 1,1/1,2 mg/l 

Kalk igjen Som forventet, dvs. en del. Noe opphoping ved K1, men ikke mye. For 

øvrig var korallgrusen pent fordelt hele veien.   

Kalkbehov i 2012 Anbefalt 7 tonn korallgrus, som forventes å gi tilfredsstillende effekt minst 

ut 2014. Anbefales kalket ved K1 (nedenfor veien) med 4 tonn og 3 tonn 

ved K3. Bulk. (Evt. 1 – 2 tonn ved K2 hvis mulig). 

Kalkbehov i 2014 Totalt 3 tonn, fordelt som: 

2 tonn skjellsand 

Generell bakgrunnsinformasjon 
Kommer fra: Skog og myrer. 

Drenerer til:  Heggetjern. 

Vannområde: Vannområde 

Hurdalsvassdraget/vorma 

Vannforekomst: Hegga bekkefelt- 002-

1736-R 

Anslått rekrutterings-

bidrag fra bekken: 

Ca. 50 %.  



1 tonn knust kalkstein (8-32 mm) 

Antatt normal skjellsanddose. Antar at 50 m gytestrekning behandles med 

kalkstein i 2014. Det gjøres oppmerksom på at det er anledning for 

kalksøker til å omfordele tonnasjen mellom skjellsand og kalkstein, 

avhengig av muligheter for dugnadsinnsats til å fordele kalksteinen. Men 

det bør tilføres noe kalk også på gytearealene i 2014, uten at 

maksimumsgrensen overstiges (se kap. 3). 

Anbefalt fordeling Ca. 1 tonn skjellsand fordeles ved K1 og ca.1 tonn ved K3. Bulk. 

Knust kalkstein fordeles som vist i kap 3 på områder med naturlig stein i 

størrelsen 8 – 32 mm i områder mellom K1 og K2. 

Senere rekalkinger 

(i 2016 og så annethvert 

år som utgangspunkt, 

men må justeres etter 

behov) 

Skjellsanden antas å løses opp/spyles ut/mudres ned forholdsvis raskt, mens 

kalkstein ikke forventes å løses opp i særlig grad de første årene. Det 

anbefales å rekalke med 2 tonn skjellsand ved K1 som utgangspunkt, men 

justere dette iht. årlige vannanalyser og passe på å unngå opphoping av 

kalken. Forskningsbaserte tall for spesifikt rekalkingsbehov foreligger ikke, 

og kalksøker må forsøke seg fram, med mindre det kommer tydeligere 

faglige råd/anbefalinger fra den nasjonale FOU-virksomheten.    

Kommentarer og merknader: 
Bekken ser nå ut til å fungere bra mht. vannkvalitet, fordi flere årsklasser ble påvist og tettheten var 

god. 

 

I tillegg til oppgitt lengde med gyteareal, er det i tillegg ca. 500 meter godt egnet gyte- og 

oppvekstareal fra samløpet med Tomtebekken og ned til Heggetjern. 

 

Kartskisse for Våterudbekken, er på kartet til Tomtebekken, figur 18. 



 

10. Anbefalinger for bekker i Eidsvoll SJFF/Eidsvoll FS      
 

Den aktuelle bekken der Eidsvoll Skog Jakt- og Fiskeforening (SJFF) og Eidsvoll 

Fiskesamvirke (FS) er kalksøker, ble befart den 05.07.12 av Arvid Sandberg (Eidsvoll Skog 

Jakt- og Fiskeforening) og Terje Sørensen (Eidsvoll Fiskesamvirke, Helge Lorentzen 

(FMOA) og Helge B. Pedersen (Ursus). Et enkelt kvalitativt kontrollfiske (elektrofiske) ble 

gjennomført samme dag. 

 

10.1. Rundtjernsbekken 
 

Tabell 23 oppsummerer resultatene fra befaringen og videre anbefalinger for Rundtjerns-

bekken. 

 

Tabell 23. Opplysninger om Rundtjernsbekken. 

 

 

Kartkoordinater (UTM sone 32) 

Tema Øst-koordinat Nord-koordinat 
Vannprøvestasjon over kalking (OK) 

(10 – 20 m over øvre kalkpunkt) 

0631780 6694490 

Er vannprøven OK upåvirket av ovenforliggende kalkinger: Ja 

Vannprøvestasjon under kalking (UK) 

(ved nedre veikrysning). 

0632988 6692967 

Kalkingssteder K1 (helikopter, usikkert areal) 0632065 6694099 

Kalkingssteder K2 (fra veien) 0632550 6693840 

Kalkingssteder K3 (fordelt rundt i bekken – 

helikopter?) 

0633064 6693330 

Kalket første gang i 1991 med 10 tonn. Fulgt opp med videre rekalkinger, men først i 1998 antas 

bekken å ha blitt kalket med tilstrekkelig mengde (77 tonn). 

Opplysninger gitt av kalksøker 
Antall fiskere som nyter godt av ørretproduksjonen i bekken: Ca. 500 

Kalksøkers verdivurdering av bekken: 
(Angitt i forhold til: 1 = svært viktig, 2 = viktig, 3 = litt viktig, 4 = mindre viktig 5 = uviktig) 

4 

Aktuelt å kutte ut kalkingen og heller sette ut ørret: Nei 

Kontrollfiske 2012 
Ørret påvist både ved K3 (0+, 1+ og 2+) og K2 (2+). Tettheten var lav. 

Bekken fungerer. 

Det ble for øvrig også kontrollfisket i Muruabekken like ved, der både 0+, 1+ og 2+ raskt ble påvist og 

i gode tettheter. Ørekyt ble påvist både i Muruabekken og nederst i Rundtjernsbekken. 

Generell bakgrunnsinformasjon 
Kommer fra: Skog og myrer, inkl. 

Rundtjenn og Benketjenn. 

Drenerer til:  Utsjøen. 

Vannområde: Vannområde Øyeren 

Vannforekomst: Tilløpsvassdrag Utsjøen/ 

Murua/Tennungen- 002-

65-R 

Anslått rekrutterings-

bidrag fra bekken: 

< 10 %  (Muruabekken er 

den viktigste gytebekken 

til Utsjøen.) 



 

Gytepotensiale 
Gyte- og oppvekstarealer Lav kvalitet (mye myrer og mudderbunn) 

Fiskeførende arealer, ca:  Lengde: 1,5 km Bredde:1,5 m Areal: 2200 m
2
 

Anslått antall ørretunger i 

bekken i juli/august: 

200-400 stk. 

Beregninger av kalkmengder og anbefalinger 
Nedbørsfelt 5,5 km

2
 

Vannkjemi, 17.06.2011: Over/under kalking: pH:4,5/5,0, alk: <0,03/<0,03 mmol/l, Ca: 1,1/1,8 mg/l 

Kalk igjen Bare noe korallgrus igjen ved K2 og K3. Ingen opphopning. Men det aller 

meste av kalken er blitt fordelt med helikopter ved K1. Den korallgrusen 

som ble observert lå bra fordelt.  

Kalkbehov i 2012 Anbefalt 38 tonn korallgrus, som forventes å gi tilfredsstillende effekt 

minst ut 2014. Anbefales kalket ved K1 (18 tonn), K2 og nedover på 

hogstflate (10 tonn) og ved K3 (10 tonn). Helikopter. Årsaken til at det 

anbefales å kalke forholdsvis langt ned i vassdraget denne gangen, er at det 

er siste året med korallgrus. Derfor er det en fordel å ha en del 

korallgruspartikler liggende der gytingen kan skje kommende år. 

Kalkbehov i 2014 Totalt 10 tonn, fordelt som: 

8 tonn skjellsand 

2 tonn knust kalkstein (8-32 mm) 

Antatt 1,5 ganger skjellsanddose fordi mye kalk spes over fiskeførende 

areal. Antar at 100 m gytestrekning behandles med kalkstein i 2014. Det 

gjøres oppmerksom på at det er anledning for kalksøker til å omfordele 

tonnasjen mellom skjellsand og kalkstein, avhengig av muligheter for 

dugnadsinnsats til å fordele kalksteinen. Men det bør tilføres noe kalk også 

på gytearealene i 2014, uten at maksimumsgrensen overstiges (se kap. 3). 

Anbefalt fordeling Skjellsanden fordeles ved K2. Bulk. 

Knust kalkstein fordeles som vist i kap 3 på områder med naturlig stein i 

størrelsen 8 – 32 mm i områder fra K2 og til utløpet, der det ligger naturlig 

gytegrus. 

Senere rekalkinger 

(i 2016 og så annethvert 

år som utgangspunkt, 

men må justeres etter 

behov) 

Skjellsanden antas å løses opp/spyles ut/mudres ned forholdsvis raskt, mens 

kalkstein ikke forventes å løses opp i særlig grad de første årene. Det 

anbefales å rekalke med ca. 6 tonn skjellsand ved K2 som utgangspunkt, 

men justere dette iht. årlige og passe på å unngå opphoping av kalken. 

Forskningsbaserte tall for spesifikt rekalkingsbehov foreligger ikke, og 

kalksøker må forsøke seg fram, med mindre det kommer tydeligere faglige 

råd/anbefalinger fra den nasjonale FOU-virksomheten.    

Kommentarer og merknader: 
Bekken ser nå ut til å fungere mht. vannkvalitet, men bekken er veldig sur og har ikke de beste fysiske 

egenskapene. De nederste 50 m av rundtjernsbekken ble elfisket i 1993
18

. Da ble kun 3 ørretunger 

funnet, og de kan ha vandret opp fra Muruabekken like ved som da hadde brukbar tetthet. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. Rundtjerns-

bekken. K1, K2 og K3 på 

kartet er kalkplasser. OK 

på kartet angir 

vannprøver over kalking, 

og UK på kartet angir 

vannprøver nedenfor 

bekkekalkingene. Kartet er 

hentet fra: 

Norgeskart/Kartverket. 
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Vedlegg: 

1. Folder B5-2003 fra Direktoratet for naturforvaltning. 

2. Eksempel på kordfordelingskurve for knust kalkstein med 8 – 32 mm fraksjoner. 
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