
 
 
Rapport fra restaureringsprosjektet: Etablering av fiskeomløp til Lysjøen.  

I Eidsvoll og Stange kommuner. 
 

Dato: 25.10.2022. 

Til: Miljødirektoratet, Vannregionmyndigheten for Innlandet og Viken, Viken fylkeskommune, 

Innlandet fylkeskommune, Eidsvoll kommune, Stange kommune og NVE. Åpent notat. 

Kopi:  Statsforvalteren i Innlandet og Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

Fra: Stange Almenning (ved Jørgen Petter Nermo) og Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (ved 

Helge B. Pedersen).   

Sak: Restaurering av Lysjøen ved å etablere fiskeomløp forbi eksisterende demning i utløpet av 

Lysjøen. Rapport til bevilgende myndigheter og sektormyndighetene som uttalte seg/ga 

tillatelse til tiltaket. 

Vannforekomst: Lysjøen bekkefelt (002-191-L). Tiltaksnavn: Lysjøen - fiskeomløpK3035. Tiltaks-ID: 

5107-178-M. Bygger videre på Tiltaks-ID: 5107-179-M, og må ses i sammenheng med 

Tiltaks-ID 5107-587-M i vannforekomsten oppstrøm, Lysjøen bekkefelt (002-3753-R). 

 

 
 

Takk til de økonomiske bidragsyterne i prosjektet: 
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1. Om Lysjøen  
Lysjøen ligger både i Stange kommune og i Eidsvoll kommune, med grensen omtrent midt i sjøen. 

Innsjøen har et areal på 0,416 km2, og ligger 352 moh. Nedbørfeltarealet er 8,47 km2. Oppstrøms 

ligger Granerudsjøen med samme areal, og noen mindre tjern (Ulvintjenn, Digeraue og 

Jutsætertjennet). Innsjøene ligger nord for Minnesund, like øst for sørlige deler av Mjøsa. Det drenerer 

videre via Nord-Fløyta og Holtåa til østsiden i Vorma. Lysjøen er registrert hos NVE som dam nr. 

6603, object-OD 3816. 

 

Det aller meste av området eies av Stange Almenning, men deler av det nye fiskeomløpet ligger på 

privat eiendom. I tillegg er det noen hytter nær Lysjøen/Lysjøåa.   

 

I 1790-årene ble det etablert et kobberverk i Lysjøen, og i den anledning ble demningen etablert 
(Sandholtbråten 2016). Da ble også utløpet av Granerudsjøen flyttet. Naturlig utløp er til Spetalsjøen, 

men utløpet ble da via en kanal («Ankers kanal») flyttet til Lysjøen. Lysjøen ble også brukt til 

tømmerfløtning (opp til et mobilt sagbruk mot Granerudsjøen, Lien 1972). Innsjøen brukes fortsatt til 

jordvanning og som drikkevannskilde for hyttene og huset i området. Dammen er satt i damklasse 1, 

men det er ingen boenheter eller viktig infrastruktur i flomsonen før neste innsjø ved eventuelt 

dambrudd (Snilsberg 2018). 

 

Fra naturens side er det rimelig klart at fisk kunne vandre naturlig opp fra Lysjøåa og til Lysjøen. Etter 

etableringen av demningen var det helt umulig for fisk å forsere demningen på godt over 2 meters 

høyde (figur 3, foto 2). 
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2. Fiskebestander og biologi i Lysjøen og Lysjøåa 
Fra tidligere av er det kjent at Granerudsjøen oppstrøms hadde få ørreter, men en god bestand av 

abbor, dels med godt innslag av ½ - 1 kg stor fisk (Lien 1972). Samme kilden beskriver at Lysjøen i 

tidligere tider har hatt en god ørretbestand, «som imidlertid har gått meget sterkt tilbake». På 1940-50-

tallet ble det satt ut gjedde, sik og mort i Lysjøen/Granerudsjøen. I nevnte bok (Lien 1972) påstås det 

at den «siken» som ble satt ut «for en vesentlig del» var mort, som har formert seg rikelig. Nyere 

prøvefisker foretatt av Stange JFF og gjennom sportsfisket, bekrefter at det fortsatt finnes abbor, ørret, 

gjedde og mort i innsjøene, men verken sik eller ørekyt er påvist med sikkerhet (i nyere tid).  

 

For å ha en formening om fiskebestandene og rekrutteringen av ørret inn i sjøen, må man se på hele 

systemet samlet, dvs. også innløpsbekkene. 

 

Den kunstig oppgravde bekken fra Granerudsjøen til Lysjøen, er gitt det lokale navnet «Ankers 

kanal». Der har det vært ørretgyting i bekken tidligere, Lien (1972) og Stensrud S. (pers.med.). Men 

verken i 2018 eller 2021 ble det påvist ørret under el-fisket, kun tre små abborer ble funnet i 2021 

(Pedersen 2020, Pedersen 2022). Bekken/kanalen kommer ut i Lysjøen på nordsiden. 

 

Inn til Granerudsjøen kommer en bekk fra Jutsætertjennet. Det er ikke påvist ørretgyting i den bekken, 

selv om gyting ikke kan utelukkes. Liten bekk. 

 

Bekk fra Finnsbråtan til Lysjøen har aldri vært elektrofisket, og er mest sannsynlig for liten, selv om 

det ikke kan utelukkes at det har vært gyting der.   

 

En bekk fra Digeraue kommer ut i Lysjøen på østsiden. Det ble ikke påvist ørret i bekken, verken i 

2018 eller 2021 under el-fisket (Pedersen 2020, Pedersen 2022). Men bekken har åpenbart 

opprinnelige fysiske naturkvaliteter som tilsier at det kan ha vært/bli en gytebekk.   

 

Skrårudsæterbekken kommer fra Ulvintjenn og drenerer til Lysjøen. Bekken ble elektrofisket i 2018, 

da 9 stk. ørreter (1+ og 2+) ble påvist i nedre del (Pedersen 2020). I 2021 ble det påvist kun 1 

ørretyngel og 1 eldre ørret (23 cm) da omtrent hele nedre tredel av bekken ble kontrollert vha. el-fiske 

(Pedersen 2022). Det skal også være en liten ørretbestand i Ulvintjern (Stensrud pers. med.).  

Figur 1. Oversiktskart over 

Lysjøen og omkringliggende 

innsjøer. Det nye fiskeomløpets 

beliggenhet er markert i kartet. 

Kartutsnitt fra Norgeskart.no. 
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I utløpselva (Lysjøåa) er det stor tetthet (78 per 100 m2) av ørret, og noe abbor (Pedersen 2020). Men 

på grunn av demningen har det ikke vært mulig for ørret å vandre opp i Lysjøen etter at demningen ble 

etablert på 1700-tallet.  

 

I 2021 ble følgende bekker restaurert av Stange JFF, i nært samarbeid med Stange Almenning og 

Huvo: «Ankers kanal», Skrårudsæterbekken og bekk fra Digeraue (Stensrud m.fl. 2021).  

 

Lysjøåa ble elektrofisket på tre stasjoner i 2018/2019 (Pedersen 2020), hhv. øverst mot demningen, i 

midten (ved Dorrsvangen) og nederst mot innløpet til Nord-Fløyta. Tettheten av ørret tilsvarer «svært 

god tilstandsklasse» på øvre stasjon, opp mot demningen i Lysjøen. På øverste stasjon ble det kun 

påvist ørret og abbor (ikke noen ørekyt). På midtre stasjon ble det kun påvist ørret og ørekyt. På nedre 

stasjon ble ingen fisk fanget, selv om det opplyses om at det har vært tatt både småørret, abbor og 

gjedde på stangfiske på denne strekningen tidligere (Kjell Ivar Bjørn, Eidsvoll Fiskesamvirke, 

pers.med). Nedre strekning er for øvrig lite egnet som ørrethabitat, og gjedde vandrer fra Nord-Fløyta 

og litt opp i nederste del av Lysjøåa. Det antas at gjedde er naturlig forekommende i Nord-Fløyta og 

nedstrøms, men ikke særlig mye høyere opp i vassdraget. 

 

Det er ingen kjente akvatiske eller vannlevende rødlistearter i Lysjøen, men det hekker bl.a. ender, 

kanadagås og storlom, og det finnes bever i Lysjøen. 

3. Innledning/bakgrunn for prosjektet 
Lokalt har det i lengre tid vært et ønske om å restaurere bekkene både inn og ut av Lysjøen. Arbeidet 

med Lysjøåa kom godt i gang allerede i 2009, da tillatelse ble innhentet fra Eidsvoll kommune 

(24.6.2009), og NVE var i gang med å bistå etableringen av et fiskeomløp forbi demningen i Lysjøen, 

slik at ørreten igjen kunne vandre forbi og opp i Lysjøen. Av kapasitetsgrunner hos NVE stoppe 

imidlertid arbeidet opp den gangen. I forbindelse med diverse problemkartlegginger i regi av 

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo), ble dette igjen aktualisert. Det inngikk først som en 

mer generell problemkartlegging av hele vassdraget (tiltaks-ID 5107-179-M), basert på innledende 

problemkartlegging av «alle» demninger i Huvo (Pedersen 2017). Alle bekkene inn og ut av Lysjøen 

ble befart, elektrofisket og vurdert. Med fisk som gyldig kvalitetselement, satt Statsforvalteren 

miljøtilstanden til «moderat økologisk tilstand» i samråd med Huvo, basert på vannforskriftens 

definisjon (Direktoratsgruppen 2018). Tiltak ble drøftet, i første rekke mellom Stange Almenning, 

Stange JFF, Eidsvoll og Stange kommuner samt statsforvalteren og fylkeskommunen i begge fylkene 

og Huvo. Også de andre private grunneierne/naboene ble involvert. Tiltaksforslagene ble lagt inn i 

databasen Vann-Nett, og inngår i tiltaksprogrammet til regional vannforvaltningsplan for Glomma 

(Anon. 2015, 2016). Prosjektet er i tråd med nasjonal strategi for restaurering av vassdrag 2021-2030 

(Anon 2022). 

 

Det ble så fulgt opp med en konkret bestilling både av en restaureringsplan og en vurdering av 

demningens tilstand. Restaureringsplanen ble utarbeidet av NaturRestaurering AS i 2019 (Colman 

2019), og tilstandsvurdering av demningen ble gjort av Asplan Viak (Snilsberg 2018). Huvo 

gjennomførte den bestillingen, i nært samarbeid med Stange Almenning og Stange JFF.  

 

Det ble senere avklart at Stange Almenning påtok seg å være formelt ansvarlig for tiltaket med 

fiskeomløp forbi demningen (tiltaks-ID 5107-178-M), mens Stange JFF påtok seg å være formelt 

ansvarlig for tiltakene i innløpsbekkene (tiltaks-ID 5107-587-M), som ble gjennomført i 2021. 

 

Det er imidlertid en vesentlig faktor av ukjent størrelse i dette restaureringsprosjektet. Det er knyttet til 

forventet effekt av tiltakene, all den tid gjedde nå finnes i innsjøene. Det ble likevel besluttet å 

gjennomføre de fysiske restaureringstiltakene, slik at i hvert fall oppvandringsmulighetene og fysiske 

forhold i inn- og utløpsbekkene er gjenopprettet/forbedret etter beste evne. I tillegg skal Stange JFF 

gjennomføre utfisking etter gjedde. Dersom dette viser seg ikke å være tilstrekkelig, skal det igjen 

drøftes om det kan være aktuelt å fremme et ønske opp til nasjonalt nivå om rotenonbehandling eller 

lignende. Se eventuelt drøftinger om dette i rapporten til Colman (2019). 

https://www.vann-nett.no/portal/#/measuredetails/5107-179-M
https://www.vann-nett.no/portal/
https://www.vann-nett.no/portal/#/measuredetails/5107-178-M
https://www.vann-nett.no/portal/#/measuredetails/5107-587-M
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4. Ansvarsforhold i prosjektet, tillatelser og finansiering 
Stange Almenning var villig til å være ansvarlig søker for prosjektet, og søkte om tillatelser og 

finansiering i 2021. Allmenningen lykkes med det, bortsett fra at tidsaksen fra siste tillatelsen forelå til 

tiltaket måtte være ferdig gjennomført ble altfor kort. Det måtte derfor søkes om å utsette 

gjennomføringen til 2022, noe som etter hvert ble innvilget. Huvo har bistått med faglige råd og 

veiledning underveis, både i tiltaksgjennomføringen, søknadene om tillatelser og finansieringen. Både 

Stange JFF og de andre aktuelle grunneierne/hytteeierne har vært involvert underveis, og støttet 

prosjektet. 

 

Stange JFF er formelt ansvarlig for tiltakene i innløpsbekkene (tiltaks-ID 5107-587-M), mens Stange 

Almenning har vært formelt ansvarlig for tiltaket med fiskeomløp forbi demningen (tiltaks-ID  5107-

178-M).  Stange JFF og Stange Almenning har arbeidet tett og godt i prosjektgjennomføringen for 

begge prosjektene.  

 

Stange Almenning søkte om tillatelse til å gjennomføre tiltakene slik: 

• Søkte NVE 20.4.21 etter vannressursloven. Svar mottatt 18.8.21, med innspill til NVE fra Stange 

kommune 22.6.21, Eidsvoll kommune 17.6.21, Statsforvalteren i Innlandet 14.6.21, 

Statsforvalteren i Oslo og Viken 14.7.21, Innlandet fylkeskommune 23.6.21, Viken fylkes-

kommune 13.7.21. NVE besluttet at tiltaket ikke trenger konsesjon etter vannressursloven § 8. 

• Innhentet alle relevante nabovarsler (jf. PBL § 21-3). 

• Søkte Eidsvoll kommune etter Plan- og bygningsloven den 7.5.21, ettersendte dokumenter 9.6.21. 

Tillatelse mottatt 22.6.21, med hjemmel i § 21-4 dispensasjon fra plankrav (§ 2) i kommuneplan 

etter PBL §§ 19-2, 19-3.  

• Søkte Viken fylkeskommune 24.5.21 etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Positivt svar 

mottatt 22.6.21. 

Da siste tillatelsen (fra NVE) ble mottatt den 18.8.21, ble det dagen etter ringt opp til leverandøren av 

planlagt spesialbygd kulvert, for å sette den i bestilling straks. Pga. lang ordrereserve kunne den 

dessverre da ikke leveres før tidligst i november. Vilkårene i tillatelsene var at tiltaket måtte være 

ferdig innen utgangen av september, dvs. før ørretens gytetid. Derfor måtte nødvendigvis hele 

gjennomføringen utsettes ett år. Det medførte at det måtte søkes Miljødirektoratet (2.9.21) om 

utsettelse av tilskuddsmidlene, og tilskuddet fra Vannregionmyndigheten ble trukket tilbake fordi det 

måtte brukes inneværende tilskuddsår. Det innebar for øvrig også en kostnadsvekst på ca. 25.000, - på 

innkjøp fra leverandør. Heldigvis aksepterte Miljødirektoratet utsettelsen, og nye tilskuddsmidler 

(inkl. kostnadsøkningen) ble tildelt i 2022 fra Vannregionmyndigheten, slik at tiltaket likevel lot seg 

realisere. Men det krevde svært mye tid i form av ytterligere søknader/korrespondanse pga. lang 

saksbehandlingstid. Det var ikke mulig å fremskynde søknadene før det var avklart at 

hovedfinansieringen fra Miljødirektoratet var innvilget, noe som ble mottatt 31.3.21. 

 

Det er mottatt økonomisk støtte på kr. 315.200,- fra Miljødirektoratet, kr. 85.000,- fra tilskudds-

ordningen «Fagmidler til restaureringsprosjekter i Innlandet og Viken vannregion». Dette er statlige 

tilskuddsmidler som er fordelt fra Viken fylkeskommune som vannregionmyndighet til Huvo, som 

administrerer det videre og kr. 50.000,- fra Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma. I tillegg kommer 

både økonomisk bidrag og mye egeninnsats fra Stange Almenning og mye dugnad fra Stange JFF. Se 

detaljer i tabellene 2 - 5. 

5. Hovedtrekk i tiltaksoppfølgingen   
Tiltaket ble gjennomført som omsøkt, bortsett fra tidsforsinkelsene. De faglige tiltaksrådene i 

rapporten fra NaturRestaurering AS (Colman 2019) ble fulgt opp i praksis. Ytterligere detaljer ble 

gjennomført i henhold til tiltakshåndboka (Pulg 2018). Det nye bekkeløpet ble planlagt i detalj på 

stedet og merket opp (vedlegg), på bakgrunn av terreng, høydeforskjeller og masser i grunnen. Til å 

bistå med oppmerkingen og detaljplanleggingen i felt deltok personer fra NaturRestaurering AS, 

Huvo, Viken fylkeskommune, Stange Almenning, Stange JFF og lokale beboere samt entreprenør. 

Gravingen ble ytterlige noe forsinket av leverandør, og siste del måtte tilpasses noe forsinket levering 

av kulverten. Tabell 1 oppsummerer hva som ble gjennomført. 

https://www.vann-nett.no/portal/#/measuredetails/5107-587-M
https://www.vann-nett.no/portal/#/measuredetails/5107-178-M
https://www.vann-nett.no/portal/#/measuredetails/5107-178-M
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Tabell 1. Tematisk oversikt over tiltaksgjennomføringen i felt. 

*Kulverten er dimensjonert som skogsbilvei klasse 4 med 13 tonn akseltrykk. Kjørebanen må da være 

minst 3,5 meter bred og selve veibredden må være minimum 5 meter. Kulverten ble gravd ned ca. 50 

cm i bunnen av elveløpet. 

  

Tiltak Beskrivelse/mengdeangivelse  Kommentar 

Oppmerking i felt med merkebånd, av 
bekketrasé, kulper, strykpartier/ terskler. 

½ dag, men mange til stede. Se foto 4. 

Midlertidig flomvoll etablert for å 
opprettholde vannspeilet i Lysjøen. 

Laget av stedlig masse, så liten 
som mulig.  

Foto 5. 

Sauegjerder tatt ned/flyttet. 
Drikkevannsledninger flyttet midlertidig. 

Delvis et mobilt strømgjerde og 
delvis fast gjerde av bord/grind. 
Tre drikkevannspumper med 
slanger til lokale beboere flyttet/ 
passet på under gravingen.  

Hhv. foto 6 og 7. 

Matjord lagt på si, kjørevei etablert (bratt 
terreng). 

½ dag. Foto 7. 

Nytt løp gravd opp Ca. 50 meter langt.  
Fordelt over 5 dager i 2022 (18., 
19.8. og 2,9, 3.9, 4.9) 

Foto 8 og 9. 

Oppgravd masse sortert i stein og jord.  Samme dager som over. Foto 10. 

Stein tilbakeført og «plastret» suksessivt i 
bekkebunn og kanter, inkl. etablering av 
terskler og «skjul». 

Samme dager som over. Høyt grunnvann i det ny-
gravde løpet, indikerte 
tett bekkebunn. Foto 9 
og 11. 

Vegetasjon som ble gravd opp, ble suksessivt 
lagt som topplag på forsterket jordvoll. 

Samme dager som over. Foto 12. 

Vegen ble stengt (beboere varslet i god tid). 2.9-4.9.  

Krysningspunkt for kulvert* gravd opp, 
underlag lagt ut og rettet av. 

3.9. Godt over 8 meter lang og ca. 
4 meter bred. Samt 1,9 m dypt. 

Krevde svært stor 
nøyaktighet/nivellering. 
Foto 13. 

Stein og «naturbunn» etablert før kulverten 
ble montert. 

3.9. Foto 14. 

Ferdigstøpt kulvert* ankommer i elementer 
(4 x 3), montert på stedet vha. heisekran. 
Kulverten består av L-elementer og topp. 

3.9. Kulverten var 8 meter lang, 
1,9 m høy og 2,75 m bred. 

Skjøter måtte tørke et 
døgn, før masse kunne 
legges over. Foto 15. 

Vegmasser tilbakeført rundt/over kulverten. 
Vegen åpnet, og midlertidig flomvoll fjernet. 

4.9.  

Store stein lagt som erosjonssikring og 
steinterskler/«fisketrapper» ut fra kulvert 

4.9. Foto 16. 

Gytegrus klare for utlegging etter at det nye 
løpet har «satt seg», dvs. sommeren 2023. 

3 tonn i storsekker. Fraktet inn 
tidlig.  

Foto 17. 

Tilbakeført matjord, planert ut og tilsådd 
med grasfrø. Busker (or og gran) plantet. 

2.9.-4.9, mens gravemaskinen 
kunne komme til, og senere. 

Foto 18. 

Laget nye/skiftet ut planker i damluka. 3 planker. Foto 19.  

Ferdig. Vannet slippes på, noe etterjustering 
vha. stein i det nye løpet. 

4.9 og videre Foto 20 og 21. 

Sauegjerdene montert opp igjen, nytt lag 
med grus etablert over kulverten. 

Etter 4.9. Foto 22. 
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Figur 2. Foto 1. Lysjøen, like oppstrøms demningen. 

 

  

Gjenstående arbeid 

Ytterligere beplantning av busker/trær lang 
nytt bekkeløp 

Ca. 50 m lang bekkekant Dels høsten 2022, dels 
våren 2023. 

Etterkontroll av terskler, buner og stein som 
skjul i det nye bekkeløpet. 

Hele bekken, særlig fokus på 
gytekulper, sprangkulper, 
steinterskler og «fisketrappene». 

Må vente til elveløpet 
har «satt seg», dvs. 
sommeren 2023. 

Legge ut gytegrus, som står klar. 3 tonn (i storsekk). Salgsvare: 
12/22 mm fraksjon med 10 % 
22/50 mm fraksjon iblandet. 

Må vente til elveløpet 
har «satt seg», dvs. 
sommeren 2023. 

Kontroll av fiskens bruk vha. elektrofiske Hele bekken, og deler av Lysjøåa 
skal kontrolleres av Huvo.  

August 2023. 
Rapport blir utarbeidet. 

Figur 3. Tv. foto 2. Oversikt over demningen med skogsbilvegen over damkroppen og utløpsåa.  

Th. foto 3: Detaljer på demningen (fiskebarrieren) og utløpet, før nye bekk ble etablert (som 

sideløp).  
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Figur 7. Tv. foto 10. Stein/jord sorteres. Th. foto 11. Stein plasseres i bekkeløp og kanter, inkl. terskler.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Tv. foto 4. Trasé for nytt bekkeløp merket opp: Blått = ny trasé, rød = «terskler/ 

fisketrapper» og gul = gytekulp. Th. foto 5. Midlertidig flomvoll etablert mot innsjøen. 

Figur 5. Tv. foto 6. Mobilt og fast bord-gjerde tatt ned. Matjord tatt vare på. Th. foto 7. Matjord 

lagt på si, kjørevei etablert. Hensyn tatt til tre vannpumper inkl. ledninger. 

Figur 6. Foto 8. og 9. Nytt bekkeløp (sideløp) graves opp.   
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Figur 10. Tv. foto 16. Nytt bekkeløp ut fra ny kulvert. Th. foto 17. Gytegrus for utlegging til sommeren.  

Figur 10. Tv. foto 18. Planert og tilbakeført matjord, tilsåes. Th. foto 19. Nye planker i damluka.  

Figur 8. Tv. foto 12. Topplag benyttes til revegetering av ny bekkekant. Th. foto 13. Klargjøring for 

montering av ny kulvert. 

Figur 9. Tv. foto 14. Naturlige stein lagt i bunnen av kulverten. Th. foto 15. Ny kulvert heises på plass. 
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Figur 11. Tv. foto 20. Ferdig bekkeløp ut fra ny kulvert. Th. foto 21. «Ferdig» bekkeløp ned til Lysjøåa.    

Figur 12. Foto 22. Deler av nytt gjerdet er satt opp. Kulverten ferdig og topplaget lagt på. 

 
 

 

 
 

 

Flere bilder fra prosjektet ligger med åpent innsyn her: 

https://www.flickr.com/photos/135856506@N07/albums/72177720301474155 .  

Foto: Helge B. Pedersen (Huvo), Jørgen Petter Nermo (Stange Almenning) og Sigbjørn Stensrud 

(Stange JFF). Foto fra prosjektet i innløpsbekkene her: 

https://www.flickr.com/photos/135856506@N07/albums/72157719845412885  

 

Det er viktig å påpeke at etter et helt nytt bekkeløp er etablert, må både bekkeløpet og kantsonene få 

tid til å «sette seg». Det gjelder både på grunn av erosjon, endringer i løpet og fiskeoppvandringen, og 

slik at ny vegetasjon får tid til å vokse opp. Det vil ta flere år, der minst det kommende året krever tett 

tilsyn og sannsynligvis mindre justeringer. 

 

Det er også viktig å påpeke at tiltaket innebærer redusert fare for dambrudd, ved at den hydrauliske 

kapasiteten over dammen har blitt økt gjennom nytt bekkeløp, i tillegg til det gamle. Det gamle er ikke 

endret, men fungerer som et flomoverløp. 

  

https://www.flickr.com/photos/135856506@N07/albums/72177720301474155
https://www.flickr.com/photos/135856506@N07/albums/72157719845412885
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6. Budsjetter og kostnader 
Som grunnlag for søknaden om tilskudd ble det benyttet standard oppsett fra Miljødirektoratet, slik det 

fremkommer av tabell 2. Reelle kostnader er etter beste evne ført inn i samme budsjettposter. Detaljert 

regnskap fremkommer av tabell 3. Det er i tabellene 2 og 3 kun satt opp tid til selve gjennomførings-

arbeidet. Administrasjonstid brukt til å søke om tillatelser, finansiering og rapportering kommer i 

tillegg. Den har vært betydelig i dette prosjektet. 

 

Tabell 2. Kostnadsoverslag i søknaden og hva kostnadene reelt sett ble i prosjektgjennomføringen for 

fiskeomløpet forbi demningen i Lysjøen. Tall eks. mva. 

Kostnad ført opp i søknaden Beløp (i søknaden) Reelt kostnadsbeløp  

Timer egne ansatte (70 x 660 per time), Stange Alm.  46.200 kr 84 750 
Dugnadstimer frivillig (150 x 300 per time), Stange JFF/Huvo 45.000 kr 67 366 

Kjøp av tjenester 169.000 kr 131 791 

Transport (kjøring) 20.000 kr 24 944 

Utgifter til investering 180.000 kr 282 782 

Sum hhv. kostnadsoverslag og kostnad 460.200 kr 591 633 
 

Tabell 3. Detaljert regnskap for prosjektgjennomføringen av fiskeomløpet forbi demningen i Lysjøen. 

Tall eks. mva. 

Utgift   Beløp 

Innkjøp, oppsekking og frakt av 3 tonn gytegrus (Feiring Bruk, avd. Grefsrud): kr 5 518 

Leie av gravemaskin med fører (Arne Langnes AS), ansvarsrett: kr 96 200 

Prestøpt kulvert (8 meter lang, 1,9 m høy og 2,75 m bred) fra Brødrene Østbye: kr 263 500 

Adm. tid Stange Almenning (avrundet, basert på timepris på 750,-): kr 84 750 

Tilkjøring masser (grøft + veg) Evenrud transport og P. Hagen transport kr 24 944 

Kostnader masse kr 2 564 

Kostnader forbundet med nytt gjerde og gangbru ned til elva kr 11 200 

Gebyrer Eidsvoll kommune kr 9 700 

Stange JFF, leie traktor kr 5 000 

Servering lunsj kr 671 

Nye planker i damluka (dugnad fra Hestnes Trappefabrikk).  kr 0 

Sum utgifter i prosjektet via søker (Stange Almenning):  kr 504 047 

Dugnadsinnsats fra Stange JFF (88 timer a kr. 382,- per time): kr 33 616 

Adm. tid Huvo (basert på 6 dager og samme timepris som Stange Almenning): kr 33 750 

Ekstra faglig bistand fra NaturRestaurering AS i felt (betalt av Huvo direkte) kr 20 220 

Sum dugnad/annen finansiering i prosjektet   kr 87 586 

Totalkostnad for prosjektgjennomføringen i 2022, eks. mva: kr 591 633 
 

Eksakt medgått tid har vært vanskelig å sette opp, fordi det ikke har vært sammenhengende og det ble 

ikke timeført. Oversikten i tabell 3 er et absolutt minimum av medgått tid og stipulert pris. 
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7. Finansiering 
Tabell 4 viser finansieringsplanen i søknaden til Miljødirektoratet, og tabell 5 gir en oversikt over 

finansieringen for gjennomføringen av prosjektet «Etablere fiskeomløp til Lysjøen».   

 

Tabell 4. Oversikt over planlagt finansiering for restaureringsprosjektet for utløpsbekk Lysjøen, iht. 

søknadsskjemaet til Miljødirektoratet (tall eks. mva). 

Finansiering    

Dugnadsinnsats Kr. 45.000,- 

Andre offentlig tilskudd   Kr. 50.000,- 

Annen finansiering       Kr. 0,-  

Egne midler (fra søker) Kr. 50.000,- 

Søknad til Miljødirektoratet om tilskudd:  Kr 315.200, -  

Sum planlagt finansiering Kr. 460.200,- 
 

Tabell 5. Oversikt over finansiering for restaureringsprosjektet «Etablere fiskeomløp til Lysjøen» (tall 

eks. mva). 

Finansiering Beløp 

Tilskudd Miljødirektoratet (tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning): kr 315 200 

Tilskudd fra Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo) kr 50 000 

Tilskudd «Fagmidler» fra Viken fylkeskommune/Vannregionmyndigheten: kr 85 000 

Gytegrus og traktorleie, finansiert av/via Stange JFF kr 10 518 

Ekstra konsulentbistand i felt i 2022 med NRAS, betalt direkte fra Huvo: kr 20 200 

Div. andre bidrag (ny damluke fra Hestnes Trappefabrikk, nytt gjerde, såfrø mm). RS kr 5 000 

Sum inndekking av eksterne midler i prosjektet: kr 485 918 

Egeninnsats Stange Almenning i 2022 (adm. tid og i felt): kr 84 750 

Bistand i felt fra Huvo, adm. tid (6 dagsverk): kr 33 750 

Egeninnsats Stange JFF i 2022 (10 dagsverk): kr 33 616 

Sum annen finansiering i prosjektet: kr 152 116 

Samlede prosjektkostnader i 2022: kr 638 034 

Egeninnsats Stange JFF, planlagt i 2023, minst (10 dagsverk) for detaljoppfølging: kr 33 616 
 

Utover det som ble betalt og gjennomført i 2022, vil det være nødvendig med ettersyn og 

finjusteringer av steinterskler, buner og strømstyrere i 2023, samt ytterligere beplantning av kantsoner. 

I tillegg vil gytegrusen måtte fraktes og fordeles i det nye bekkeløpet i juli-august 2023, etter at det 

nye bekkeløpet har satt seg.   

 

Med de nye stokkene i damluka, vil det være lettere å avlaste vannmengdene dersom det skulle bli 

kraftig flom i Lysjøen, jf. erfaringer fra tidligere flom. De gamle plankene var råtne, dels lekk og dels 

satt de fast. 

 

Oppfølgingsarbeidet i 2023 vil bli gjennomført i hovedsak av Stange JFF, med støtte fra Stange 

Almenning og Huvo. Mesteparten vil gjøres på dugnad og som egeninnsats. Men det er muligens 

behov for å leie inn en beltetrillebår for eventuelt å supplere med stein som skjul i det nye bekkeløpet, 

og legge ut gytegrusen.  

 

Det nye bekkeløpet er planlagt elektrofisket av Huvo i august 2023, sammen med Stange Almenning 

og Stange JFF. 
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Vedlegg: Terrengskisse benyttet for å markere det nye bekkeløpet i felt. 

 

Ble markert opp i felt med merkebånd (farger). 

 

 


