
      
 

Notat:  
Sluttrapport fra restaureringsprosjektet i Honsjøen, Nannestad kommune. 

 

Dato: 14.1.2022 

Til: Åpent notat. 

Fra: Bjerke Almenning (ved Espen Asakskogen) og Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (ved 

Helge B. Pedersen).   

Sak: Sluttrapport på prosjektet «Restaurering av utløpsbekk fra Honsjøen». 

Vann-  Vannforekomst: Hona (002-3730-R).  

Nett:  Tiltaksnavn: Honsjøen - Fiskeomløp-K3036. Tiltaks-ID: 5107-177-M. Oppfølging av tidligere 

tiltaksnavn: Tilløpsbekker til Hurdalsjøen VEST-vurdere fiskepassasje-K3036 Tiltaks-ID: 

5101-2010-M. 

Merknad: Dette tiltaket er en videreføring av et initialt prosjekt «Utredning av tiltak i prioriterte 

vassdrag i Huvo», der 5 prioriterte vassdrag ble nærmere utredet. 

 

 

 
Før, underveis og etter gjennomførte tiltak. 

 

Takk til de økonomiske bidragsyterne i prosjektet: 

 

 

 

https://www.vann-nett.no/portal/#/waterbody/002-3730-R
https://www.vann-nett.no/portal/#/measuredetails/5107-177-M
https://www.vann-nett.no/portal/#/measuredetails/5101-2010-M
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1. Om Hona og Honsjøen 
Det aller meste av området rundt Honsjøen og skogsbilvegen eies av Bjerke Almenning. Men 

Mathiesen Eidsvoll Verk eier også store arealer i området, i tillegg til at Thor Kristoffer Engelstad og 

Anders Ulsaker har eiendom i nærheten.  

 

Bjerke Jeger- og Fiskerforening disponerer fisket i Honsjøen og Hona. 

 

Fallrettighetene og eierskapet av demningen ble overtatt fra det lokale vannverket «AL Honavann» til 

Nannestad Vannverk (NAVAS) i 1999. Deretter ble det overtatt av Nannestad kommune i 2012 da 

NAVAS ble avviklet.  

 

Utformingen av demningen i utløpet av Honsjøen innebar at ingen fisk klarte å vandre opp fra Hona til 

Honsjøen. Det foregår også gyting i innløpsbekken (Kjønstadseterbekken), men mengden fiskeunger 

er omkring like stor i Hona som i Kjønstadseterbekken.  

 

Honsjøen er et av de aller mest brukte fiskevannene i Nannestad kommune, og brukes ikke bare av 

familier, men også til utflukt/fisketurer av barnehager, skoleklasser, fiskekonkurranser og 

sommerstevner mm. Det er etablert både en laftet gapahuk og renovert en ljørkoie som er åpne for 

allmenn bruk ved Honsjøen. Det er god adkomst og bilvei helt inn. Det kommer besøkende også fra 

andre kommuner på Romerike. Det ligger ca. ti små robåter permanent ved vannet, og kanopadlere 

observeres jevnlig. Det er en «håndfull» hytter/sæter i nærområdet til Honsjøen, men ingen hus.  

 

Hona og Honsjøen ligger i sin helhet i Nannestad kommune. Honsjøen er 0,34 km2 stor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Bilder av Honsjøen. 
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Figur 3. Oversiktskart over 

Honsjøen. Kjønnstadseterbekken 

renner inn i nord, og Hona 

renner ut i sørenden av innsjøen. 

Det nye fiskeomløpet/tiltaket er 

gjennomført der det er satt et 

merke på kartet. Kart hentet fra 

Norgeskart.no. 

Figur 2. Honsjøen er mye brukt 

til fiske, kanopadling og 

rekreasjon, blant annet av 

skoleklasser. 

Figur 4. Bilde av demningen i 

Honsjøen/Hona. nyrestaurert i 

1912. Foto mottatt fra Cato Sand. 
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2. Innledning/bakgrunn for prosjektet 
I Honsjøen har det lenge vært en aktiv fiskeforvaltning. Innsjøen var tidligere hardt rammet av sur 

nedbør, og ørretbestanden var funksjonelt utdødd som følge av det. Innsjøen og innløpsbekken ble 

kalket, og ørret har vært satt ut minst siden midten/slutten av 80-tallet. Antall fisk som har vært satt ut 

har variert fra 50-500 i året. Settefisk har vært kjøpt fra ulike steder. De siste årene har ca. 150-200 

fisk blitt hentet fra Hona vha. elektrofiske, og flyttet over demningen i Honsjøen.   

 

Da arbeidet med vannforskriften startet opp, ble det gjennomført ulike problemkartlegginger. 

Deriblant kartlegging av alle kjente demninger, som så ble vurdert ift. vannforskriftens krav. 

Resultatene av det, og detaljer knyttet til demningen i Honsjøen kan leses i rapport fra Vannområdet 

Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo) i 2017 (lenke). Med fisk som kvalitetselement ble den økologiske 

tilstanden satt ned av Statsforvalteren til «moderat økologisk tilstand» i samråd med Huvo, basert på 

vannforskriftens definisjon (Direktoratsgruppen 2018) og fiskeundersøkelsene. Det ble videre besluttet 

å gjennomføre en vurdering av mulighetene for å gjennomføre en vassdragsrestaurering. Sammen med 

lokale interessenter tok da Huvo initiativ til å få detaljvurdert og utredet tiltaksmulighetene for de seks 

viktigste vassdragene (Huvo 2018). Prosjektet «Utredning av tiltak i prioriterte vassdrag i Huvo» i 

2018 ble støttet økonomisk med tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet (saksnr. 2018/632 hos 

Miljødirektoratet), og resulterte i 5 ulike planer/tiltaksforslag deriblant for Honsjøen/Hona (tiltaks-ID 

5101-2010-M). Det ble tatt videre kontakt med de lokale interessentene, som viste stor interesse for 

sammen å realisere prosjektet som foreslått. Hona ble også elektrofisket av Huvo (lenke). Den faglige 

vurderingen med forslag til restaureringstiltak var ferdig i 2018 (Colman 2018) sammen med en faglig 

vurdering av damsikkerheten (Snilsberg 2018). Både kulverten under skogsbilvegen og demningen var 

i dårlig tilstand, og ville uansett krevd vedlikehold/ tiltak innen forholdsvis få år. 

 

Forslag til videre oppfølging/realisering av tiltaket ble lagt inn i databasen Vann-Nett som tiltaks-ID 

5107-177-M, og inngikk i tiltaksprogrammet til regional vannforvaltningsplan for Glomma (Anon. 

2015, 2016). Utredningene fra NaturRestaurering AS i 2019 (Colman 2019) og Asplan viak (Snilsberg 

Figur 5. Øverste rad, fra venstre: Tidligere demningen sett fra 

innsjøen. Midtre bilde viser vann som gravde rundt demningen 

og mot damkroppen/vegen. Bildet th. er fra en av befaringene 

som ble gjennomført i forkant av tiltaket. 

Midtre rad: Tv. kulvert med overløp med 1 meters fall som 

hindret fisk i å vandre opp i Honsjøen. Midtre bilde: kulverten 

sett nedenfra, og th. en delvis sammenrast/ødelagt kulvert inni. 

Nedre rad: Hona, sett fra vegen og nedover. 

https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Huvo-notat-2_2017-Fysiske-barrierer-i-Huvo.pdf
https://www.huvo.no/aktuelt/137-utredninger-av-fysiske-restaureringstiltak-i-vassdrag-i-huvo-kunngjoring-av-anskaffelse.html
https://www.vann-nett.no/portal/#/measuredetails/5101-2010-M
https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Kartlegging%20av%20gytebekker%20og%20vandringshindre%20for%20fisk%20i%20Vannomradet%20Hurdalsvassdraget_Vorma.pdf
https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/NRAS_Honsjoen_2019.pdf
https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/NRAS_Dammsikkerhet_Honsjoen_2019.pdf
https://www.vann-nett.no/portal/#/measuredetails/5107-177-M
https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/NRAS_Honsjoen_2019.pdf
https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/NRAS_Dammsikkerhet_Honsjoen_2019.pdf
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2019) ble lagt til grunn og drøftet i en arbeidsgruppe som ble etablert. Det ble avklart at Bjerke 

Almenning kunne påta seg å være formelt ansvarlig for hele tiltaket samlet. I ett og samme prosjekt 

inngikk da både restaurering av demningen, utskifting av den delvis sammenraste kulverten under 

skogsbilvegen og nytt fiskeomløp. Det finnes flere undersøkelser av biologi/fisk både i Honsjøen, 

Kjønnstadseterbekken og Hona (tabell 2). 

 

I vurderingene i forkant ble det også vurdert om demningen skulle rives. Men pga. svært store 

friluftsinteresser og det faktum at den delen av innsjøen som kalles «Vesle Honsjøen», dvs. 

vannspeilet sørvest for øya, da ville blitt stengt av i sundet ved øya, ble det konkludert med at det 

primært skulle søkes som å beholde vannspeilet, og i stedet velge avbøtende tiltak gjennom å etablere 

et fiskeomløp. 

3. Arbeidsgruppe, ansvarsforhold i prosjektet, tillatelser og finansiering 
For å koordinere alt i ett og samme prosjekt, og for å være sikker på at det ble valgt omforente 

løsninger, ble det etablert en arbeidsgruppe. Det besto av: 

 

Tabell 1.Oversikt over personer som har deltatt i arbeidsgruppa. 

Interessent Rolle Deltager 

Bjerke almenning Grunneier og vegeier. Formell 

søker/ansvarshavende for prosjektet 

Almenningbestyrer Espen 

Asakskogen 

Mathiesen Eidsvoll Verk 

(MEV) 

Grunneier Skogsjef Øystein Løvli 

Nannestad kommune Eier av fallrettigheter og demning Nannestad kommune ved både 

drifts- og forvaltnings-

avdelingene: Vidar Jahr, Adel 

Al-Jumaily, Liv Dervo og Erik 

Gilmore. 

Thor Kristoffer Engelstad Grunneier/hytteier   

Anders Ulsaker Grunneier/hytteier   

Bjerke JFF  NGO, brukerorganisasjon Morgan Ruste og Knut Magnus 

Wold. 

Vannområdet 

Hurdalsvassdraget/Vorma 

Koordinere og bistå arbeidet, samt 

fagbiolog 

Daglig leder Helge B. Pedersen,  

 

Bjerke Almenning har søkt om økonomiske tilskudd (dels sammen med Huvo) og tillatelser til å 

gjennomføre tiltakene. Tillatelser ble mottatt henholdsvis av Viken fylkeskommune (25.5.21), 

Nannestad kommune, etter plan- og bygningsloven (1.7.21) og NVE (25.6.21). I tillegg fattet NVE 

vedtak (30.6.21) om nedklassifisering til konsekvensklasse 0. Det ble også søkt Nannestad kommune 

om tillatelse til ombygging/vedlikehold av skogsbilvegen, og tillatelse ble gitt. Straks den siste 

tillatelsen forelå, kontaktet Bjerke Almenning entreprenøren, men da hadde de ikke anledning til å 

starte opp før tidligst 4. oktober. Vilkårene i tillatelsen fra Viken fylkeskommune var at tiltaket skulle 

være avsluttet innen september. Det måtte derfor søkes om utsettelse, som ble innvilget (14.9.21). 

 

Det er mottatt økonomisk støtte både fra Miljødirektoratet (tilskuddsordningen generelle 

vannmiljømidler) og fra tilskuddsordningen «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. I tillegg er økonomisk tilskudd gitt fra 

Nannestad kommune (som dameier), fra Huvo og statlig tilskudd til landbruksveg. Ut over det har 

Allmenningen bidratt selv, og Bjerke JFF kommer til å utføre en del dugnad i siste del av prosjektet, til 

neste år. Se detaljer i tabell 6. 

https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/NRAS_Dammsikkerhet_Honsjoen_2019.pdf
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4. Hovedtrekk i kunnskapsinnhentingen og planleggingen  
Det var et tredelt formål med dette prosjektet, som ble utløst som en følge av arbeidet med 

vannforskriften og Regional plan for vannforvaltningen i Glomma 2016-2021.  

i) Konnektiviteten måtte gjenskapes, dvs. fisk måtte kunne passere hindringen/demningen selv, 

både opp og ned, 

ii) skogsbilvegen måtte utbedres fordi kulverten var i ferd med å kollapse og  

iii) det var stort behov for å forsterke/vedlikeholde den gamle demningen. 

 

Det har vært avhold flere drøftingsmøter og befaringer i forkant blant deltagere i det som ble en 

arbeidsgruppe (tabell 1). Men også flere ble involvert tidlig, blant annet skogbrukssjefen, en 

byggesaksbehandler og ordføreren i Nannestad kommune. Tiltaket ble også drøftet i en tidlig fase med 

representanter fra fylkeskommunen og Statsforvalteren samt NVE, for å være sikker på at det som 

burde tas inn i vurderingen og det videre arbeidet ble tatt med. Hvordan prosjektet skulle følges opp, 

ble konkludert i møtene 18.11.2020 (lenke) og 11.2.2021 (lenke).  

 

Det ble hentet inn historiske dokumenter og gjort et litteratursøk på hva som finnes av informasjon om 

miljøtilstanden i Honsjøen og bekkene. Tabell 2 viser en oversikt over noen av de tidligere 

undersøkelsene over fiskebestandene i Honsjøen og øvre del av Hona. Kortversjonen er at vassdraget 

gikk fra å ha gode bestander av abbor og ørret (samt ørekyt), til at ørreten ble funksjonelt utryddet pga. 

sur nedbør belastingene, som var verst på slutten av 1980-tallet (veid akkumulert pH i årsnedbøren var 

verst i dette området i 1987 (EMEP)). pH i Kjønstadseterbekken var nede i 4,43 i 1986 (Pedersen og 

Oppegård 1992). Innsjøen ble kalket og bekken ble første gang kalket (med 18 tonn korallgrus) i 1989 

(Op. Cit.). Bekken ble senere rekalket etter behov. Det ble ikke funnet ørretunger i bekken før noen år 

etter kalkingen startet (Pedersen m.fl. 1995).  Elektrofiskeundersøkelsene viser at det er om lag 200-

300 ørretunger i innløpsbekken til Honsjøen (Kjønstadseterbekken) og minst 100-150 ørretunger i 

utløpsbekken (Hona) på den korte bekkestrekningen ned til tjernet/myra. Tettheten var hele 1,2 

ørretunger per m2. Men elektrofisket utført av Bjerke JFF har resultert i fangst av ca. 200 fisk fra 

Hona, som de (etter tillatelse) har flyttet opp til Honsjøen (Morgan Ruste pers.med.).     

 

Pga. manglende/svak naturlig ørretrekruttering og høyt fisketrykk, har Bjerke JFF foretatt 

støtteutsettinger jevnlig helt fra 80-tallet. Antall ørret som har blitt satt ut har variert fra 50-500 per år 

iht. tilgengelig kilder (jf. tabell 2). Det ble gitt faglige anbefalinger om ikke å sette ut flere enn 300 

fiske per år (Dønnum 2003). 

 

Tabell 2. Biologiske og fysiske undersøkelser før tiltaksgjennomføringen. 

Bekk Vurderinger av: Vurdering ørret Kilder 

Kjønstadseter-
bekken 

Fisk Beskrevet ingen gyting før kalking 
men god rekruttering/tetthet noen 
år etter kalking. 

Pedersen m.fl. 1995 
Pedersen 2012 

Kjønstadseter-
bekken 

Kalkmengder og 
vannkjemi 

Sterkt forsuret fram til kalkingen 
startet i 1988. 

Pedersen & Oppegård 1992 
 

Hona (mellom 
demningen og 
tjernet/myra)) 

Barrieren Oppfattes å være 100 % vandrings-
hinder opp, men ok nedvandring. 

Pedersen m.fl. 2017 

Hona (mellom 
demningen og 
tjernet/myra)) 

Fisk Har vært gytebekk historisk til 
Honsjøen. Fortsatt ørretgyting i 
bekken, men den kommer ikke opp. 

Pedersen m.fl. 2015 
(I tillegg upubl. resultat fra 
Bjerke JFF fangst av settefisk) 

Honsjøen Fisk Prøvefiske abbor og ørret. Kalkingen 
bør opprettholdes. Forbedring for 
ørretyngel anbefales.  
Uttynningsfiske for abbor anbefales. 
Antall ørret som settes ut anbefales 
redusert til 300 per år. 

Dønnum 2003 
Dønnum 2004 

Hona Damsikkerhet 
og tiltaksforslag 

- Snilsberg 2018 
Colman m.fl. 2018 

https://huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/referanse/18_11_20_Referat_mote_Honsjoen_Store_Vikka.pdf
https://huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/referanse/11_2_21_Referat_demningen_i_Honsjoen.pdf
https://www.emep.int/
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Basert på historiske kunnskaper, befaringer, elektrofiske og forventninger, ble videre behov og 

potensiale for restaureringstiltak beskrevet (Colman 2018).  Der fremkommer drøftinger av flere ulike 

alternativer, inkl «0-alternativ» og varianter av nedsenket vannstand. Hovedkonklusjonen var et 

omforent ønske om å følge tiltaksbeslaget beskrevet som alternativ iii) i dokumentet, som omtales 

som: «Omlegging av nærliggende skogsbilvei med etablering av ny kulvert/krysningspunkt tilpasset 

oppvandring for fisk». Det var dette tiltaket det ble søkt om tillatelser for. For detaljer henvises til den 

rapporten. Hovedkonklusjonene er gjengitt fra side 13 og utover i rapporten, og beskrives i korte trekk 

i neste kapittel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/NRAS_Honsjoen_2019.pdf
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5. Hovedprinsipper i tiltaksgjennomføringen i Hona/Honsjøen  
Tabell 3. Beskrevet og gjennomførte restaureringstiltak i Hona/Honsjøen. 
Tiltak Oppfølging Beskrivelse/mengdeangivelse  Kommentar 

Plass-støpt 
kulvert for opp- 
og nedvandring 
for fisk.  L-
fundament og tak 
i betong. Såle av 
naturgrus 
iblandet store 
stein. 

Utført  Kulvert: 1,60 m høy, 4,5 meter lang og 
innvendig bredde 1,75 m. Høyden blir 
redusert når stein og grus plasseres i 
bunnen, men vil være > 1 meter høy.  

  

Bæringen på vegen 
er minst 60 tonn, 
skogbilvegklasse 3. 
Vegbredde minst 4 
meter. 

Ny kulvert, til 
erstatning for den 
gamle. Skal 
heretter kun ha 
funksjon som 
overløp ved flom. 

Utført 6,6 meter langt.  Betongrør.  
Diameter 1 meter. 

 

Grave ny bekk/ 
sideomløp for 
fisk. 

Utført  Det er ca. 6 meter fra kulverten til 
Honsjøen, og ca. 8 meter fra kulverten og 
til det nyetablerte samløpet med Hona (nå 
flomløp). Ingen «hindringer» overstiger 
ca. 10 cm høyde, og vannhastighet, 
sprangkulper etc. er tilpasset ørretunger. 

Konnektiviteten 
gjenopprettet, dvs. 
fisk kan passere 
demningen selv, 
både opp og ned. 
 

Forsterkning av 
demningen 

Utført Langs hele den utsatte delen av 
demningen er det støpt en ny ytterkant 
inn mot innsjøen. 

 

Etablering av 
skjul, 
standplasser, 
kulper etc. 

Utført Mindre svinger i bekkeløpet etablert for å 
dempe energien/strømhastigheten. Det er 
etablert ca. 10 litt større kulper (0,5 – 0,7 
m dype, ca. 1 m brede og 1 – 2 meter 
lange), der det er lagt ut større stein som 
skjul. 

 

Legge ut gytegrus 
og stokker/død 
ved samt 
etablering av 
vegetasjonskanter 

Gjenstår  Gytegrus er kjørt opp på stedet. 
Det avventes til det nye bekkeløpet «har 
satt seg», dvs. til juli/august 2022 før det 
igjen tas en runde på utplassering av stein 
som skjul, utplassering av gytegrus, 2 – 3 
stokker/død ved og vurdering av å plante 
trær/busker langs det nye bekkeløpet. 
 

Må tas 
ettersommeren 
2022. Utføres av 
Bjerke JFF i samråd 
med Bjerke 
Almenning, og med 
faglig veiledning fra 
fagbiolog (Huvo). 

Videre oppfølging Gjenstår  
 

Effekten av det nye fiskeløpet kontrolleres 
fortrinnsvis på ettersommeren 2022, 
senest 2023. 

Gjennomføres av 
Bjerke JFF i samråd 
med Bjerke 
Almenning og Huvo. 

 

Gjenstående arbeid  i 2022 vil følge de faglige retningslinjene som er beskrevet av Pulg (2018). 
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Figur 6. Situasjonsplan av tiltak.  
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Figur 7. Bilder av tiltaksgjennomføringen av prosjektet med å etablere fiskeomløp i Hona/Honsjøen. 

Bilder/status er pr 16.10.21. Øverste rad, fra venstre: Gravd opp veg og støping av L-fundamentene 

igangsatt. Th.: det ble grav en sedimentfelle og plassert ut pumpe for å unngå tilslamming av partikler 

underveis til Hona. Midtre rad, Den nye kulverten til fiskeomløpet snart ferdig forskalet, sett hhv. fra 

vestre og østre retning. Nedre rad, tv: Hovedlinjen på det nye fiskeomløpet gravd klart, og stein lagt 

tilbake. Viser samløpet med dagens Hona. I midten: større stein er lagt klart i kulverten, som skal 

fordeles bedre når veggene er tørket.  Th: gytegrus plassert ut på stedet. 
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Figur 8. Bilder fra sluttført rehabilitering av dam med overløp og nytt åpent utløp.  

 

       
Figur 9. Bilder fra nybygd kulvert, før endelig tilrettelegging med kulper, skjul og gytesubstrat.  

 

         
Figur 10. Bilder fra nytt elveløp nedstrøms nyetabelert kulvert. Før endelig tilrettelegging med kulper, 

skjul og gytesubstrat.  
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Figur 11. Bilde av nyetablert elveløp med kulper og skjul i form av større steiner. Før endelig 

tilrettelegging med tilplantning av elvebredd og gytesubstrat.  

 

Flere bilder av prosjektete er å finne på. 

 

 https://www.flickr.com/photos/135856506@N07/albums/72177720295904502 

 

Etter at det nyetablerte elveløpet har «satt seg», dvs. sommeren 2022, så skal Bjerke Almenning, 

Bjerke JFF og Huvo justere detaljer, slik som å legge ut gytegrusen, legge ut/forbedre skjulmuligheten 

for fiskeunger, legge ut død ved, etablere kantsoner og gjerde bekken inne mot beitedyr. Dette tas på 

dugnad. Flere bilder blir da lagt inn neste sommer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/135856506@N07/albums/72177720295904502
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6. Budsjetter  
Som grunnlag for planleggingen, inklusive søknader om økonomiske tilskudd, ble det lagt til grunn 

tiltak og tall som framkommer av tabell 4.   

 

Tabell 4. Kostnadsoverslag i planleggingsfasen for tiltakene i Hona/Honsjøen 

Kostnadsoverslag for tiltakene i Hona/Honsjøen 

Vare Kostnadsoverslag (eks. mva) 

Timer egne ansatte (70 x 720,-/time) 50.400, - 

Dugnadstimer frivillige (70 x kr 300 per time) 21.000, - 

Kjøp av tjenester 220.000, - 

Transport (kjøring) 20.000, - 

Utgifter til investering 240.000, - 

Sum kostnadsoverslag for tiltaket 551.400, - 
 

Planlagt finansiering for tiltakene i Hona/Honsjøen 

Vare Kostnadsoverslag (eks. mva) 

Dugnadstimer frivillige (70 x kr 300 per time)  21.000, - 

Egne midler 120.000, - 

Andre offentlige tilskudd 225.000, - 

Annen finansiering 0,- 

Søkt Miljødirektoratet 185.400, - 

Sum kostnadsoverslag for tiltaket 551.400, - 
 

I all hovedsak ble dette planlagt ut fra at det skulle benyttes én entreprenør (med ansvarsrett) som ga 

tilbud på hele oppdraget. I forkant var det gitt tilsagn om økonomisk støtte fra Nannestad kommune og 

fra Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma, senere også fagmidler fra Vannregionmyndigheten i 

Innlandet og Viken. Hovedfinansieringen ekstern var fra Miljødirektoratet. I tillegg kom tilskuddet til 

vedlikehold/restaurering av skogsbilvegen (kulverten) og egenfinansieringen til allmenningen samt 

dugnad fra Bjerke JFF.  
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7. Kostnader og finansiering 
Tabell 5 gir en oversikt over de endelige kostnadene i prosjektet, og tabell 6 over finansieringen. Der 

varer og tjenester er kjøpt inn fra eksterne leverandører finnes originalbilagene oppbevart hos Bjerke 

Almenning. 

 

Tabell 5. Oversikt over de finansielle kostnadene for restaureringsprosjektet i Hona/Honsjøen 

Kostnader   Beløp 

Nordby maskin, totalentreprenør   Kr 470 600 

Bjerke Almenning, timekostnad   Kr 17 250 

Nannestad kommune, gebyr byggesøknad       Kr 3 220 

Sum finanskostnader:  Kr 491 070  
 

Gjennom det som ble betalt og gjennomført i 2021 er alt finansiert bortsett fra «innredningen» av det 

nye fiskeomløpet. Det må skje sommeren 2022, etter at flom og isgang mm. har «satt» det nye løpet. 

Det gjelder supplering av skjul for fisken, i form av mellomstore stein, noen stokker og beplantning av 

kantsonen, samt utlegging av ca. 1 tonn gytegrus. Det gjennomføres som egeninnsats/dugnad av 

Bjerke Almenning, Bjerke JFF og Huvo.  
 

Tabell 6. Oversikt over finansieringen av restaureringsprosjektet i Hona/Honsjøen.. 

Finansiering Beløp 

Tilskudd til landbruksveg Kr. 133.035 

Tilskudd fra Miljødirektoratet Kr. 185.400 

Tilskudd fra Vannregionmyndigheten Kr. 60.000 

Tilskudd fra Nannestad kommune Kr. 50.000 

Tilskudd fra HUVO Kr. 50.000 

Andre inntekter pliktig, viderefakturering av gebyr på byggesøknad Kr. 3 220 

Underskudd/resultat, tas som egenandel av Bjerke Almenning Kr. 9 415 

Sum finanskostnader i prosjektet: Kr 491 070 

  

Egeninnsats deltagere i arbeidsgruppa, ikke kostnadsført Kr. 15 000 

Dugnad Bjerke Almenning, Bjerke JFF og Huvo, planlagt i 2022, ikke kostnadsført 
antatt ca. 8 dagsverk. 

Kr. 18 000  
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