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Bekkenes potensiale som  gyteområde er begrenset av av flere faktorer, men i Nannestad
kommune er det 3 hovedårsaker: naturlige vanddringshindre, ustabil vannføring og sur
nedbør. I enkelte sidebekker til Leira er sedimentering av erodert materiale fra
jordbruksarealer begrensende for naturlig reproduksjon. Selv med et relativt godt utbygd
skosgbilvegnett har dette skapt få vandringshindre.

De viktigste tiltakene i fremtiden er å sikre kantsoner langs vassdragene, begrense
tilførselen av erodert materiale, arbeide for fortsatt fullkalking av vassdragene, og
stimulere til økt satsing på å rehabilitere  bekker som har et potensiale for fungere som
gytebekker for ørret.
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Forord

Tilrettelegging for naturlig reproduksjon av ørret har i fisketiltaksplan for
Nannestad kommune høy prioritet. Det har derfor vært ønskelig å skaffe seg en
oversikt over gyteforholdene i ulike bekke- og elvestrekninger. På den måten
får kommunen , grunneiere og fiskerorganisasjoner en oversikt over behovene

for ulike tiltak, og hvilke strekninger som krever størst hensyn ved annen
virksomhet. Nannestad kommune er oppdragsgiver for dette prosjektet som er
finansiert med kr 35.000 fra Fylkesmannens miljøvernavdeling, kr. 15.000 fra
kommunen. NJFF - Akershus ved Bjørn Otto Dønnum har utført oppdraget.

Jeger og fiskerforeningene og grunneierlag i kommunen har bidratt med
frivillig innsats fra medlemmer. De undersøkte bekkestrekningene med

tilhørende data vil bli lagt inn digitalt av Fylkesmannens miljøvernavdeling.
Organisering av data i forbindelse med digitaliseringen, har bydd på spesielle

utfordringer for NJFF - A siden det ikke er utviklet standarder (SOSI –
standarder) for unik identifisering av bekke– og elvestrekninger.

Nannestad kommune
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Målsetning med prosjektet

1 Målsetning med undersøkelsen

Nannestad kommune laget i 1999 en
fisketiltaksplan for og følge opp
Fylkesmannens miljøvernavdeling i Oslo
og Akershus sin fiskekultiveringsplan fra
1996. Planens kapittel 5 tar for seg hvilke
mål kommunen har med sin forvaltning.
Hovedmålsettingene er
1. Opprettholde og bedre fisketilbudet
2. Ivareta det biologiske mangfoldet

Et av delmålene er økt satsing på naturlig
rekruttering av ørret fremfor settefisk.
Planen anbefalte at det ble satt i gang et
kartleggingsarbeid for å få en oversikt
over hvilke gytebekker som finnes og
hvilke tiltak som er aktuelle for å bevare
disse, eller restaurere der det er behov for
slikt arbeid. NJFF - Akershus startet
denne kartleggingen i august 1999.

2. Metoder

Deler av vassdragene i Nannestad er godt
undersøkt med tanke på ørretbestandene.
Disse undersøkelsene er gjennomført i
forbindelse med det tradisjonelle
fiskekultiveringsarbeidet som drives i regi
av Bjerke JFF og Romeriksåsenes
Fiskeadministrasjon. I tillegg har Norges
Jeger- og Fiskerforbund - Akershus
gjennomført ulike fagprosjekter i flere
vassdrag i Nannestad kommune.

Dette datagrunnlaget er så supplert med
feltundersøkelser høsten 1999. I
Nannestad kommune er det ca 480 km

bekker og elver målt ut fra kart i 1: 50
000 skala. Det har ikke vært mulig å
undersøke alle disse innenfor prosjektets
budsjettramme og vi forsøkte å ta med så
mange som mulig av de bekkene og
elvene som enten fungerer som gyte- og
oppvekstområde for ørret i dag eller som
har et stort potensiale for dette formålet.
For å få en slik liste ble ressurspersoner i
de lokale jeger- og fiskerforeningene
rådspurt om følgende:
vassdrag som tidligere har fungert som
gytebekker
vassdrag som fungerer idag

Informasjonen ble så koblet med de
undersøkelser som forelå, og de
vassdragene som man manglet
opplysninger om ble tatt med i
feltundersøkelsen. Egne erfaringer fra
tidligere undersøkelser tilsier at bekker
som har et nedbørsfeltareal mindre enn
500 dekar som oftest tørker inn
sommerstid, og de er lite aktuelle som
gytebekker for ørret. Det var behov for
bedre kunnskap om ca 35 lokaliteter.

Det ble benyttet standard elektrisk
fiskeapparat av Paulsen typen for å
kartlegge tetthet av ørret i de undersøkte
lokalitetene. For å spare tid er det kun
foretatt en gangs fiske på hver enkelt
strekning. Det betyr at
tetthetsberegningene er usikre, men sett i
forhold til prosjektets hovedmål som er å
kartlegge hvilke bekker som fungerer som
gytebekker i dag, gir denne metoden
tilfredstillende data. I bekker som er
lengre enn ca 1 km er det forsøkt å elfiske
flere strekninger for å få en bedre oversikt
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over ørretbestanden. Strekningene starter
som oftest rett oppstrøms bekkens innløp
i en innsjø eller en større bekk/elv.

I tillegg til å elfiske utvalgte vassdrag er
opplysninger om følgende fysiske forhold
samlet inn:
• naturlige og menneskelagde

vandringshindre
• kantvegetasjonens sammensetning
• bekkens kvalitet som gyte- og

oppvekstområde for ørret
• erosjonsproblemer
• kalking i vassdraget
• aktuelle biotopjusteringstiltak

Alle data er lagt inn i en Filemaker
database som er strukturert i henhold til
Arealis datasettet datert 14.04.2000. Alle
lokalitetene er gitt unike registrerings-
nummer (løpenummre). UTM-
koordinater og annen informasjon er
knyttet opp mot disse nummerne.  NVEs
vassdragsnummer (basert på nedbørsfelt)
er benyttet for å gruppere lokalitetene
etter vassdrag. Et vassdragsnummer
dekker imidlertid flere delvassdrag i et
nedbørsfelt, og for å kunne gruppere og
sortere lokalitetene mer nøyaktig er det
lagt inn navn på "hovedvassdrag" og"
delvassdrag". For eksempel er Rotua et
hovedvassdrag mens Tolleftjernsbekken
som renner ned i Rotua er et delvassdrag.
Dette har vært nødvendig siden det ikke
eksisterer en helhetlig kategorisering og
inndeling av elve- og bekkestrekninger
innen norsk forvaltning på samme måte
som f.eks. NVEs innsjønummerserie.

Kart for vassdragene i Nannestad er laget

med utgangspunkt i N-50 0000 kart
konvertert til Illustrator format. De ulike
lokalitetene er lagt inn med
referansenummer på kartet. Følgende
fargekoder er benyttet:

♦ rød, heltrukken linje: ørretførende
bekker

♦ gulgrønn, stiplet linje: ikke
ørretførende, lavt potensiale

♦ grønn, heltrukken linje: høyt
potensiale for ørret

♦ rødt “bomsynbol”: kunstige
vandringshindre (demninger etc)

♦ orange “bomsynbol”: naturlige
vandringshindre

3. Resultater

Data om de ulike lokalitetene er samelt i
2 tabelller og på kartet som er gjengitt på
side 4 samt som vedlegg. Skisser for
ulike biotopjusteringstiltak som kan
gjennomføres er samlet på side 11 - .

Tabell A er en oversikt med opplysninger
om hver enkelt lokalitet sortert etter
hovedvassdrag.

Tabell B er en oversikt for hver enkelt
lokalitetet som er undersøkt med
opplysninger om kvalitetene som
gytebekk for ørret, kjente
vandringshindre og hvilke biotop-
justeringstiltak som er aktuelle.

I kapittel 3.1 - 3.4. oppsummeres de
viktigste resultatene av
kartleggingsarbeidet.
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3.1 Fungerende bekker
Kartleggingen viser at ca 70 % av de
undersøkte bekkene og elvene fungerer
som gyte- og oppvekstområde for ørret.
Dette er meget oppløftende som er
spesielt gledelig med tanke på de store
forsuringsproblemene som finnes på
åspartiene og som har ødelagt mange
ørret- og abborbestander.

Resultatene viser at kalkingen som er
gjennomført har virket og at det er meget
viktig å fortsette dette arbeidet så lenge
behovet for kalk er tilstede. De fleste
bekken som ikke fungerer har problemer
med ustabil vannføring, enten pga lite
nedbørsfelt eller som følge av
myrdrenering ol.l som fører til raskere
omløpstid for vannet i et nedbørsfelt.

3.2 Restaureringstiltak
Av de undersøkte bekkene har ca 31% et
utviklingspotensiale som gyte- og
oppvekstområde for ørret dersom det
gjennomføres biotopforbedrende tiltak i
bekken/elva, eller tiltak i nedbørsfeltet
(økt kalkingsinnsatsforbedret
minstevannføring). Tiltak av denne typen
er å foretrekke fremfor fiskeutsettinger.
Både med tanke på å oppfylle
intensjonene i fiskekultiveringsplanen for
fylket og i forhold til å forvalte
fiskeressursene etter prinsipper som tar
vare på genetisk mangfold. Økt satsing på
biotopjusteringstiltak er også i de fleste
tilfeller mer kostnadseffektive enn
ensidig bruk av settefisk.

Restaureringstiltak i vassdrag er

søknadspliktige, jmfr Lakse- og
innlandsfiskeloven § 7 (og forskrift om
tekniske fiskekultiveringstiltak). Før man
søker må grunneier ha godkjent at
prosjektet starter. Søknad  om tiltaket
sendes først kommunen som deretter
oversender søknaden til fylkesmannens
miljøvernavdeling. Fylkesmannen
informerer NVE om søknaden og
vurderer om tiltaket skal behandles etter
vannressursloven. Rutinene knyttet til
denne type tiltak er nå til revidering.

I Nannestad settes det ut ca 7000 ørret
fordelt på de 4 jeger og fiskerforeningene
som arbeider med fiskekultivering i
innsjøene i kommunen. Frem til nå har
dette vært settefisk av forskjellig
opprinnelse (Bjerkreim, Tunhovd eller
Pålsbu). I fremtiden skal kun brukes
settefisk av stedegen eller stedegnet
stamme, jmfr fiskekultiveringsplanen for
Oslo og Akershus. Det skal samtidig
arbeides for å redusere settefiskantallet
der dette er mulig.

Det er vanskelig å anslå behovet for
settefisk i hvert enkelt vann, siden dette
avhenger av mange ulike faktorer. De
fleste innsjøene er lett tilgjengelig og
fisketrykket er stort .Det finnes også
abbor i vannene som konkurrerer med
den utsatte ørreten om næring og i
enkelte tilfeller er abboren også en preda-
tor. Disse faktorene kan øke behovet for
settefisk, men behovet må ses i
sammenheng med tilgjengelig næring i
innsjøen og det har ikke vært mulig å
gjennomføre en analyse av disse
forholdene i denne rapporten.
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Men, et godt eksempel på hva som kan
oppnås dersom gyte- og
oppvekstområdene i innløpsbekkene til
en innsjø forbedres er Kvernsjøen. Bjerke
JFF har i en årrekke jobbet med
fiskekultivering i innsjøen. på slutten av -
80 tallet var fiskebestandene sterkt
påvirket av sur nedbør og fullkalking av
innsjøen og innløpsbekken ble
gjennomført. I tillegg til kalking
gjennomførte BJFF diverse
biotopjusterende tiltak i Svart-
tjernsbekken og Steinbrøttdals-bekken.

De siste 3 årene er det ikke satt ørret i
innsjøen fordi denne anses som
"selvforsynt" med yngel fra bekkene.
Bjerke JFF satte tidligere årlig ut ca 300
2-somrig ørret i Kvernsjøen til en årlig
kostnad på kr 6000,-.

3.3 Vandringshindre
I forhold til km bekke/elv i Nannestad er
det relativt få kunstige vandrings-hindre.
Med kunstige vandringshindre menes i
denne sammenheng demninger,
vegkulverter og lukking av bekker, Det er
registrert til sammen 16  vandringshindre,
enten i form av vegkulverter eller
demninger. Demningene har ulik
opprinnelse, men mange er knyttet til
vannforsynings-formål hvor det ikke er
gitt pålegg om å bygge f.eks. fisketrapp.
Bygging av fisketrapper eller andre
tilsvarende løsninger (omløpsstryk) er
kostbare tiltak, og det er lite trolig at
gevinsten av slike tiltak kan forsvare
investeringen i de aktuelle vassdragene.

For de vegkulvertene som representerer
vandringshindre er det derimot enklere å
gjennomføre tiltak. I mange tilfeller er
det kun behov for å bygge et system med
små terskler nedstrøms kulverten slik at
vannstanden heves og passasjen gjennom
kulverten åpnes. En annen metode er å
lage små terskler inne i kulvertrøret
dersom fallet er stort. Se vedlegg D som
omtaler aktuelle restaureringstiltak i form
av sprangkulper og/eller spalter inne i
kulvertrørene.

3.4 Forurensing
Det største problemet knyttet til
vannkvalitet i Nannestad er sur nedbør.
Kalkingen som har pågått i full skala
siden midten av -80 tallet har bidratt til at
problemet er redusert i de fleste
vassdragene. Men, det vil fremdeles være
behov for fullskala kalking i lang tid
ennå.

I bekkene under marin grense (ca 210
moh) er vannkvalitteten sterkt knyttet til
avrenning fra dyrka mark. Avrenningen
fører med seg både næringssalter og
erodert materiale og det største problemet
for ørret er nedslamming av gyteplassene
og og oppvekstområdene.

4. Fremtidig forvaltning
For å bevare de naturlig reproduserende
ørretbestander i Nannestad kommune er
det viktig at kommunen og grunneierne
forvalter de vassdragsnære områdene
med utgangspunkt i de “krav” ørret har til
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♦ Det bør oppfordres til at de lokale
JFF og grunneierlag arbeider for å
bedre de fysiske forholdene i
vassdragene der dette vil gi
muligheter for naturlig
reproduksjon.

For å nå disse målene er det viktig at
kommunene innarbeider informasjon fra
dette prosjektet i sine planer (f.eks.
arealplaner, jordbruksplaner,
skogbruksplaner) og at kommunen går
aktivt ut med informasjon om hvor viktig
det er å ta vare på vassdrag som fungerer
som gyte- og oppvekstområde for ørret
eller som har et høyt potensiale som
ørretførende vassdrag.

gyte- og oppvekstområde. I første
omgang bør dette gjøres for vassdrag som
er ørretførende eller som har et høyt
potensiale for å bli ørretførende. De
viktigste tiltakene som bør gjennomføres
er:

♦ Fortsette kombinasjonskalkingen
(innsjøkalking og bekkekalking) av
vassdragene i Romeriksåsen og
Nordåsen.

♦ Det må settes igjen en buffersone
med vegetasjon langs disse
vassdragene. Bredden på
buffersonen bør ikke være mindre
enn 5 meter, men lokale
tilpasninger i form av smalere soner
er mulig. Fra 1. januar 2001 har
kommunen hjemmel i
vannressursloven til å fastsette
bredden på buffersoner langs
vassdrag.

♦ Bygging i- og langs vassdrag må
foregå slik at det ikke tilføres
unaturlige mengder finpartikluært
materiale (sand, leire) til
vassdraget.

♦ Kommunen må jobbe aktivt
gjennom landbruksplaner ol.l for å
begrense høstpløying ned mot
vassdrag og informere om alterna-
tive jordbearbeidingsmetoder.

♦ Vegkryssinger må i fremtiden
bygges slik at de ikke vil hindre
vandring med og motstrøms for
ferskvannsorganismer.



10

Kartlegging av gytebekker i Nannestad NJFF - Akershus

Skisser med aktuelle rehabiliteringstiltak.
Side 11 - 22.

Tabell A: Oversikt sortert på
hovedvassdrag. Side A1 - A9.

Tabell B: Opplysninger om hver enkelt
lokalitet sortert etter kart-
referansenummer. Kartet er gjengitt på
side 4. Side B1 - B81

Vedlegg
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Plassering av halvstokker 
som skjul

Dimensjoner:

Diamter: 25 30 cm (kappes i to på langs
Lengde: 50 - 100 cm, avhengig av bredden på bekken

Stokkene plasseres slik at de står under vann. Det vil 
forsinke forråtnelse og forlenge levetiden på 
tiltaket. Det vil samle seg kvist og løv runt stokkene. 
Dette skaper enda bedre skjulforhold og må kun 
justeres dersom det oppstår erosjonsskader i 
elvebredden eller hvis det blokkerer hele elveløpet.



14

Kartlegging av gytebekker i Nannestad NJFF - Akershus

Prinsippskisse for bruk av stor stein 
på gyteplasser

Stor stein, 40-60 cm 
i diameter

Gytegrus, standard
størrelse

Gytegrus
Stor stein

Strømlinjer

Hensikten med å bruke 
kombinasjonen store steiner på 
gyteplasser er å stabilisere 
gytegrusen samt og skape 
strømforhold som motvirker 
nedslamming.

Steinene må plasseres på øvre del 
av gytegropa og de må graves ned 
slik at de forankres på stedet.

Strømlinjer

Dimensjoner:
Stor stein: 40 - 60 cm i minste 
diameter

Gytegrus: se eget vedlegg 
for anleggelse av gyteplasser
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Prinsipper for utlegging av gytegrus

Plassering av gytegrus krever mer enn kun riktig 
kornfordelingskurve. Andre forhold som må tas med i 
betraktningen er:

- sedimentbelastning oppstrøms
- hvor mange % fint sediment (< 1 mm) som ligger på 

eksisterende gyteplasser (bør være mindre enn 10%)
- det må blandes inn noe større stein, 10- 20 cm, på 

gyteplassene for å oppnå bedre stabilitet. I tillegg 
stabiliseres gyteplassen av et par blokker (minimum 40 cm 
diameter). Dette vil også gi skjul for gytefisken på 
gyteplassen

- skaper skjul og standplasser for fisken ved gyting
- vannføringen på de aktuelle gyteplassene må være 

tilstrekkelig selv ved lavvannsføring

0
5

10
15
20
25
30
35
40

3,21-6,4 cm

1,61-3,2 cm

0,81-1,6 cm

0,4-0,8 cm
FeltdataIdealkurve

Størrelsesgrupper 
for gytegrus

Gytegrus
Stor stein som legges for å stabilisere

gytegrusen og skape bedre gjennomstrømning

Vannets strømlinjer 
gjennom ny gytegrus

"Gammel" elvebunn

Elvebredden

Tykkelsen på gruslaget: 
30 - 50 cm avhengig av lokale forhold

Standardintervall for gytegrus
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Prinsipper for plassering av skjul langs 
elvebredden

Halvstokkskjul, festes med
 1- 1,5 meter lange
12 mm armeringsjern

Dimensjoner:

Stokkene bør være 20-40 cm i diameter
Stein som plasseres ut bør være 
minimum 40 cm i korteste lengde, helst > 
60 cm for å ligge stabilt

Skjulplasser for yngel kan fylles igjen med sand/silt 
dersom det er stor sediment-transport i elva. 
Skulplassene dannes nedstrøms de enkelte 
tiltakene, under eller mellom tiltakene og 
elvebredden.

Plassering av skjul for yngel (0+ og 1+) 
legges inn mot elvebredden der 
vannhastigheten er lav. Plasseringen av 
denne typen skjul er uavhengig av 
habitattilbudet for større fisk.

Stokk med avkappa greiner, festes
med armeringsjern eller festes til
kantvegetasjon

Vannstrøm

Hovedstrøm

Plassering av
skjul i forhold til 
hovedstrømmen

Erosjonsikre 
tiltakene med stein 
eller flettverk slik at 
elvebredden ikke 
raser ut.



NJFF - Akershus

17

Kartlegging av gytebekker i Nannestad

På strekninger med lavt fall (< 
0,02 m) må ikke tverrstokkene 
bygges høyere enn 25 cm fra 
eksisterende elvebunn.
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Skisse av kulvertkryssing

Dimensjoner:
Diameter: bør være minimum 1X bredden på bekken som krysses. Bruk flere rør dersom 
bredden på bekken er større enn 2 meter

Fall: ikke overstige 2% (2 cm pr meter)

Erosjonssikring: både inn og utløp må plastres med stor stein (50 cm) iblandet gradert (2-10 
cm) grusmasse

Sikring av naturlig elvebunnbunn: nedstrøms kulverten vil det dannes en erosjonsgrop. 
Dybden avhenger av tilgjengelig energi ved utløpet av kulverten. For å sikre at kulverten ikke 
undergraves må bunnen på bekken steinsettes. Bruk naturlig elvegrus og stor stein (minimum 
50 cm diam.).

Bunn inne i kulverten: bruk naturbunn og halvprofilrør der dette er mulig. Dersom kulverten er 
lang (> 15 meter) og man må bruke helprofilrør bør det lages små terskler inne i kulverten. 

I kulvertløsning med 2 
eller flere rør er det viktig 
at ett av rørene ligger 
under de andre slik at 
minstevannføringen 
samles i ett rør.
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Kartlegging av gytebekker i Nannestad NJFF - Akershus

Hullet for minimumsvannføring lages etter følgende mål, 
men kan forandres etter som man får erfaring med 
vannføringen som er tilstrekkelig i bekken nedstrøms.

Vannføring (l/sekund) Dimensjon
1 1 cm2

5 4 cm2

10 7 cm2

Prinsippskisse for minidam

I mange mindre bekker er vannføringen om sommeren liten eller fraværende. Dette kan vi 
forbedre ved å anlegge en minidam. Dammen fungerer ikke som vandringshinder dersom 
den ikke lages høyere enn 20 - 40 cm over lavvannsnivået ved utløpet der den skal 
plasseres. Målsetningen for en slik minidam er å spare på vannet i perioder med stor 
vannføring for å gi en jevn avrenning i perioder med lite vann.

Det er viktig å måle opp vannstanden i innsjøen og utløpet ved høy- og 
minimumsvannstand.

Husk å:
l lage bredden ved utløpet 1.5 ganger det normale utløpets bredde slik at ikke 

vannstanden i vannet/tjernet økes ved flom
l sjekke dammen ved flomperioder slik at den ikke tettes
l lage avtale med grunneier(e)
l starte lokkeflommer før gytetida
l ikke bruk impregnert virke. Demningen vil holde lenge fordi tømmeret er i 

kontakt med vann det meste av tida

For å oppnå en god effekt av en slik dam må tjernet/sjøen som "demmes" opp være 
stort nok tilå magasienere nok vann. Følgende tabell gir en pekepinn for hvor mange 
dagers vannføring en minidam (30 cm høyde) kan gi.

Vannføring Størrelse på tjernet Dager magsinert vannføring
1 l/s 40 daa 120
5 l/s 40 daa 50

1 liter/ sek kan virke lite, men det gir tilstrekkelig vannføring til å dekke en elvekanal 
på inntil 1 meters bredde. For å bedre det fysiske miljøet i bekken kan det være 
aktuelt å kombinere en minidam med bygging av terskler, strømbrytere etc.
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Kartlegging av gytebekker i Nannestad

Tømmerbjelker
Dimensjon: 2x4"
Lengde: ca 1,5 x normal
bredden på utløpet

Stålplate, ett stykke, 
Høyde 50 cm
Lengde Avhengig av
utløpets størrelse

Overløp for flom. Størrelsen her varieres etter flommens størrelse

Hull for minimums-
vannføring

Prinsippskisse for minidam

Lengde på bjelkene
lages ca 1,5 x normal
bredde for utløpet

Tømmerbjelkene plasseres 
ned i sporet som må være så 
trangt som mulig for  hindre 
lekkasje. Den nederste 
bjelken plasseres ned i et 
spor i plata(ramma) nederst 
på dammen.

Dam sett 
ovenfra

Ny elvebredd

Det må sikres mot 
erosjonsskader
i disse områdene (grå 
skarvur). Bruk
stein/grus som fyllmasse.

Gammelt 
utløp

Alternativt kan det brukes 
treplate eller 2X4" som 
tettes med laftevatt mellom 
bjelkene.

Stålplata (eller tett 
treplate)
 må graves ca 1 
meter inn i
elvebredden. 
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Kartlegging av gytebekker i Nannestad NJFF - Akershus

15 - 30 cm

ca 6 m

ca 2o cm

Stein som brukes for å bygge opp  tersklen 
bør være minst 50 cm i minste diameter og 
innimellom denne fylles det opp med grus i 
forskjellige dimensjoner (1 cm - 10 cm). 
Dersom det er lite gyteplasser i bekken kan 
man kombinere en sprangkulp med en 
gyteplass for ørret. Bruk allltid naturgrus.     

I kulpen som dannes bør det legges ut noen 
store steiner (minste diameter 50 cm) som 
kan gi skjul og hvileplasser for ørret.

For å sikre at vanndypet blir > 15 cm ved 
utløpet av kulpen bør bekken innsnevres til ca 
75% av det opprinnelige der tersklen 
anlegges. Dette er spesielt viktig dersom 
tersklen kombineres med en gyteplass.

Sprangkulper brukes for å heve vannstanden nedstrøms en kulvert. Mange kulverter er bygd slik at 
det ikke er mulig for fisk eller andre ferskvannsorganismer å passere ved lav - normal vannføring. I 
noen tilfeller hindres oppgangen også ved flom.

Før arbeidet med å bygge en (eller to) sprangkulper starter MÅ man forsikre seg om at 
vannføringskapasiteten ikke reduseres så mye ved flomvannføring at kulverten fylles helt opp. 
Dersom det er tilfelle må kulverten bygges om og dimensjonen økes. Et alternativ er å lage et 
flomløp som leder vannet forbi kulverte måtte stenges i perioder ned flom.

Nye kulverter må ikke lages med rør somer mindre enn 60 cm i diameter. Det beste er å bruke 
halve rør slik at den naturlige elvebunnen forblir intakt. Fallet inne i kulverten må ikke overstige 1% 
og bør helst være mindre enn 0,5%.

Sprangkulp

Kulvert

Terskel

Tidligere 
elvebredd



Tabell A. Oversikt over lokalitetene sortert på “hovedvassdrag”

Gjermåa

Registrert
vandringshinder

Kartreferanse
for vandringshinder

Demning vh31
Vegkulvert vh32
Demning vh34

Hovedvassdrag:

002.CAAC

Lokalitetsnavn
Lokalitetens
kartreferanse

Kvalitet som
gyte- og
oppvekstområde for ørret

Biotopjusteringstiltak
som kan være aktuelle

NVE Vassdragsnummer GjermåaHovedvassdrag:

Engelstadbekken 34 Fungerer: lav kvalitet

Gjermå ved utløpet til
Kirkebygjermenningen

38 Fungerer; god kvalitet

Skråterskel
Stokkeskjul langs bredden

Djupøyngsbekken 39 Fungerer; god kvalitet

Skråterskel
Stokkeskjul langs bredden
Stokkeskjul ute i elveleiet

Østbydalsbekken 44 Fungerer; middels kvalitet

Eiksbekken, fra utløpet i
Smalgjermenningen

45 Fungerer: lav kvalitet

Dobbel strømbryter
Enkel strømbryter
Minidam for å sikre vannføring
Oppstrøms V-terskel
Skråterskel
Stokkeskjul ute i elveleiet

Guriputtbekken 46 Fungerer; middels kvalitet

Låverudselva, fra utløpet i Storøyungen og
100 m oppstrøms

47 Fungerer; god kvalitet

A - 1



Tabell A. Oversikt over lokalitetene sortert på “hovedvassdrag”

Horna

Registrert
vandringshinder

Kartreferanse
for vandringshinder

Vegkulvert vh2
Demning vh3
Naturlig; fossefall vh4

Hovedvassdrag:

002.DAB20

Lokalitetsnavn
Lokalitetens
kartreferanse

Kvalitet som
gyte- og
oppvekstområde for ørret

Biotopjusteringstiltak
som kan være aktuelle

NVE Vassdragsnummer HornaHovedvassdrag:

Oppstrøms V-terskel
Skråterskel
Sprangkulp (er) ved kulvert
Stokkeskjul ute i elveleiet

Kjønstadseterbekken 3 Fungerer; middels kvalitet

Horna, utløpet av Hornsjøen 4 Fungerer; middels kvalitet

Horna, ved Hornvangen 5 Fungerer; middels kvalitet

Horna ved Sollia 6 Fungerer; middels kvalitet

Horna ved Bjørklund 7 Fungerer; god kvalitet

Hæra 8 Fungerer: lav kvalitet

Bekk fra Dansehella 73 Fungerer ikke: ikke aktuelt med
restaurering

A - 2



Tabell A. Oversikt over lokalitetene sortert på “hovedvassdrag”

Kverndøla

Registrert
vandringshinder

Kartreferanse
for vandringshinder

Naturlig; svaberg vh18
Demning vh19
Naturlig; fossefall vh20
Naturlig; fossefall vh23

Hovedvassdrag:

002.CAC

Lokalitetsnavn
Lokalitetens
kartreferanse

Kvalitet som
gyte- og
oppvekstområde for ørret

Biotopjusteringstiltak
som kan være aktuelle

NVE Vassdragsnummer KverndølaHovedvassdrag:

Erosjonsstabilisering
Kunstig overhengede skjul
Oppstrøms V-terskel
Skråterskel
Steingrupper
Stokkeskjul ute i elveleiet

Steinbrøttdalsbekken 9 Fungerer; middels kvalitet

Dobbel strømbryter
Oppstrøms V-terskel
Skråterskel
Stokkeskjul ute i elveleiet

Svarttjernsbekken 10 Fungerer: lav kvalitet

Kverndøla oppstrøms fløyta 11 Fungerer; middels kvalitet

Oppstrøms V-terskel
Skråterskel
Stokkeskjul langs bredden
Stokkeskjul ute i elveleiet

Kverndøla ved Kjagdalen 12 Fungerer: lav kvalitet

Innløpsbekk til Vesle Kvernsjøen 13 Fungerer ikke: lavt potensiale for
restaurering

Kvernsjøbekken 14 Fungerer ikke: ikke aktuelt med
restaurering

Kverndøla oppstrøms fylkesvegkrysset 27 Fungerer; middels kvalitet

A - 3



Tabell A. Oversikt over lokalitetene sortert på “hovedvassdrag”

Leira

Registrert
vandringshinder

Kartreferanse
for vandringshinder

Demning vh12
Naturlig; svaberg vh13
Naturlig; fossefall vh14
Demning vh15
Naturlig; fossefall vh16
Vegkulvert vh17
Naturlig; fossefall vh33

Hovedvassdrag:

002.CAB1

Lokalitetsnavn
Lokalitetens
kartreferanse

Kvalitet som
gyte- og
oppvekstområde for ørret

Biotopjusteringstiltak
som kan være aktuelle

NVE Vassdragsnummer LeiraHovedvassdrag:

Sogna 37 Fungerer ikke: ikke aktuelt med
restaurering

002.CAB2

Lokalitetsnavn
Lokalitetens
kartreferanse

Kvalitet som
gyte- og
oppvekstområde for ørret

Biotopjusteringstiltak
som kan være aktuelle

NVE Vassdragsnummer LeiraHovedvassdrag:

Vendbekken 76 Fungerer ikke; høyt potensiale for
restaurering

002.CAC

Lokalitetsnavn
Lokalitetens
kartreferanse

Kvalitet som
gyte- og
oppvekstområde for ørret

Biotopjusteringstiltak
som kan være aktuelle

NVE Vassdragsnummer LeiraHovedvassdrag:

Tøla, ved utløpet til Leira 24 Fungerer: lav kvalitet

Leira ved Evjebråten 25 Fungerer; middels kvalitet

Leira ca 100 m. nedstrøms vegbrua ved
Skrevemyra

28 Fungerer; middels kvalitet

Erosjonsstabilisering
Oppstrøms V-terskel
Steingrupper
Stokkeskjul langs bredden
Stokkeskjul ute i elveleiet

Vombakkbekken 29 Fungerer ikke; høyt potensiale for
restaurering

Aurtjernsbekken 30 Fungerer ikke: ikke aktuelt med
restaurering

Leira, ved Vestrehytta 31 Fungerer; middels kvalitet

Anlegge gyteplasserSortungsbekken ved Vestrehytta 32 Fungerer: lav kvalitet

Storholtsbekken 35 Fungerer ikke: ikke aktuelt med
restaurering

Leira oppstrøms Breenbrua 36 Fungerer: lav kvalitet

Minidam for å sikre vannføring
Oppstrøms V-terskel
Skråterskel

Smalsortungsbekken 71 Fungerer ikke; høyt potensiale for
restaurering

Anlegge gyteplasser
Gytegrusfanger
Skråterskel
Stokkeskjul ute i elveleiet

Prestkonabekken, utløpet 74 Fungerer ikke; høyt potensiale for
restaurering

Dobbel strømbryter
Enkel strømbryter
Oppstrøms V-terskel
Skråterskel
Stokkeskjul ute i elveleiet

Markusputtbekken 75 Fungerer ikke; høyt potensiale for
restaurering

002.CAAAZ

Lokalitetsnavn
Lokalitetens
kartreferanse

Kvalitet som
gyte- og
oppvekstområde for ørret

Biotopjusteringstiltak
som kan være aktuelle

NVE Vassdragsnummer LeiraHovedvassdrag:

Gimilbekken, ved krysning av skogsbilveg 40 Fungerer; god kvalitet

Gimilbekken 41 Fungerer ikke: ikke aktuelt med
restaurering

Grøsåkerbekken 77 Fungerer ikke: ikke aktuelt med
restaurering

Hylliputtbekken 78 Fungerer: lav kvalitet

A - 4



Tabell A. Oversikt over lokalitetene sortert på “hovedvassdrag”

Nitelva

Registrert
vandringshinder

Kartreferanse
for vandringshinder

Hovedvassdrag:

002.CD1B

Lokalitetsnavn
Lokalitetens
kartreferanse

Kvalitet som
gyte- og
oppvekstområde for ørret

Biotopjusteringstiltak
som kan være aktuelle

NVE Vassdragsnummer NitelvaHovedvassdrag:

Grønnputtbekken 63 Fungerer ikke: ikke aktuelt med
restaurering

A - 5



Tabell A. Oversikt over lokalitetene sortert på “hovedvassdrag”

Rotua

Registrert
vandringshinder

Kartreferanse
for vandringshinder

Naturlig; svaberg vh24
Naturlig; fossefall vh25
Naturlig; fossefall vh26
Demning vh27
Demning vh28
Demning vh29
Naturlig; fossefall vh30

Hovedvassdrag:

002.CABA

Lokalitetsnavn
Lokalitetens
kartreferanse

Kvalitet som
gyte- og
oppvekstområde for ørret

Biotopjusteringstiltak
som kan være aktuelle

NVE Vassdragsnummer RotuaHovedvassdrag:

Elgbekken 42 Fungerer; middels kvalitet

Rotua, fra samløp med Leira 43 Fungerer: lav kvalitet

Øvre Rotua 48 Fungerer; god kvalitet

Rotua 49 Fungerer: lav kvalitet

Rotua 50 Fungerer: lav kvalitet

Rotua 51 Fungerer: lav kvalitet

Anlegge gyteplasser
Oppstrøms V-terskel
Skråterskel
Stokkeskjul ute i elveleiet

Tangetjernsbekken 52 Fungerer: lav kvalitet

Anlegge gyteplasser
Skråterskel
Stokkeskjul langs bredden
Stokkeskjul ute i elveleiet
Stor stein

Fiskeløysa 53 Fungerer: lav kvalitet

Steingrupper
Stokkeskjul langs bredden
Stokkeskjul ute i elveleiet

Fiskeløysa 54 Fungerer: lav kvalitet

Anlegge gyteplasser
Stokkeskjul langs bredden
Stokkeskjul ute i elveleiet

Fiskeløysa 55 Fungerer; middels kvalitet

Anlegge gyteplasser
Steingrupper
Stokkeskjul langs bredden
Stokkeskjul ute i elveleiet

Fiskeløysa 56 Fungerer: lav kvalitet

Anlegge gyteplasser
Anlegge strykpartier
Dobbel strømbryter
Steingrupper
Stokkeskjul langs bredden
Stokkeskjul ute i elveleiet

Fiskeløysa 57 Fungerer; middels kvalitet

Dalstjernsbekken 65 Fungerer: lav kvalitet

Bergstjernsbekken 66 Fungerer ikke: meget lavt potensiale for
reaturering

Kuletjernsbekken 67 Fungerer ikke: lavt potensiale for
restaurering

Grimstjernsbekken 68 Fungerer ikke: ikke aktuelt med
restaurering

Herretjernsbekken 69 Fungerer ikke: ikke aktuelt med
restaurering

Blekketjernsbekken 70 Fungerer ikke: ikke aktuelt med
restaurering

Østre Roligtjernsbekk 79 Fungerer ikke: ikke aktuelt med
restaurering

Utløpsbekk fra Tollevstjern 81 Fungerer: lav kvalitet

A - 6



Tabell A. Oversikt over lokalitetene sortert på “hovedvassdrag”

002.CABB

Lokalitetsnavn
Lokalitetens
kartreferanse

Kvalitet som
gyte- og
oppvekstområde for ørret

Biotopjusteringstiltak
som kan være aktuelle

NVE Vassdragsnummer RotuaHovedvassdrag:

Kløyvningstjernsbekken 33 Fungerer ikke: ikke aktuelt med
restaurering

Øvre Elsjøbekken 58 Fungerer; middels kvalitet

Dobbel strømbryter
Oppstrøms V-terskel
Steingrupper
Stokkeskjul ute i elveleiet

Elsjøbekken 59 Fungerer; god kvalitet

Trasletjernsbekken 60 Fungerer: lav kvalitet

Oppstrøms V-terskel
Skråterskel

Botnetjernsbekken 61 Fungerer; god kvalitet

Dobbel strømbryter
Enkel strømbryter
Oppstrøms V-terskel
Skråterskel
Stokkeskjul ute i elveleiet

Kolsjøbekken 62 Fungerer; god kvalitet

Stårsjøbekken 64 Fungerer; middels kvalitet

A - 7



Tabell A. Oversikt over lokalitetene sortert på “hovedvassdrag”

Sandsnesseterbekken

Registrert
vandringshinder

Kartreferanse
for vandringshinder

Hovedvassdrag:

002.DAB20

Lokalitetsnavn
Lokalitetens
kartreferanse

Kvalitet som
gyte- og
oppvekstområde for ørret

Biotopjusteringstiltak
som kan være aktuelle

NVE Vassdragsnummer SandsnesseterbekkenHovedvassdrag:

Sandnesseterbekken 1 Fungerer; middels kvalitet

Dobbel strømbryter
Minidam for å sikre vannføring
Oppstrøms V-terskel
Skråterskel
Stokkeskjul ute i elveleiet

Dalstjernbekken 2 Fungerer: lav kvalitet

Sandsnesseterbekken 72 Fungerer ikke: ikke aktuelt med
restaurering

A - 8



Tabell A. Oversikt over lokalitetene sortert på “hovedvassdrag”

Vikka

Registrert
vandringshinder

Kartreferanse
for vandringshinder

Naturlig; fossefall vh5
Demning vh6
Naturlig; fossefall vh7
Demning vh8
Naturlig; fossefall vh9
Naturlig; svaberg vh10
Naturlig; fossefall vh21
Vegkulvert vh22

Hovedvassdrag:

002.CAC

Lokalitetsnavn
Lokalitetens
kartreferanse

Kvalitet som
gyte- og
oppvekstområde for ørret

Biotopjusteringstiltak
som kan være aktuelle

NVE Vassdragsnummer VikkaHovedvassdrag:

Bekken mellom øvre og nedre Tøletjern 15 Fungerer ikke: lavt potensiale for
restaurering

Dobbel strømbryter
Enkel strømbryter
Gjerde ute husdyr fra bekken
Minidam for å sikre vannføring
Oppstrøms V-terskel
Skråterskel

Lustjernsbekken 16 Fungerer: lav kvalitet

Anlegge gyteplasser
Dobbel strømbryter
Enkel strømbryter
Gjerde ute husdyr fra bekken
Husdyrkryssinger og drikkeplasser
Minidam for å sikre vannføring
Oppstrøms V-terskel
Steingrupper

Tolleftjernsbekken 17 Fungerer: lav kvalitet

Vikka mellom Stor og Vesle Vikka 18 Fungerer: lav kvalitet

Vikka, rett ovenfor fossen 19 Fungerer: lav kvalitet

Fra utløpet i Vesle Vikka og opp til
vandringshinder

20 Fungerer: lav kvalitet

Vikka nedstrøms vannverksbassenget 21 Fungerer ikke: ikke aktuelt med
restaurering

Anlegge gyteplasser
Anlegge strykpartier
Dobbel strømbryter
Erosjonsstabilisering
Gytegrusfanger
Oppstrøms V-terskel
Steingrupper
Stokkeskjul ute i elveleiet

Vikka ved FV mellom Maura og Hadeland 22 Fungerer: lav kvalitet

Anlegge gyteplasser
Erosjonsstabilisering
Steingrupper

Vikka, ved utløpet til Tøla 23 Fungerer: lav kvalitet

Tøla ca 250 m. nedstrøms fylkesvegen 26 Fungerer; god kvalitet

Sideløp av Vikka 80 Fungerer ikke: ikke aktuelt med
restaurering

A - 9



Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

1Kartreferanse

Opphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

SandnesseterbekkenLokalitet

SandsnesseterbekkenHovedvassdrag

002.DAB20NVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

4

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer; middels kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Fra grunnen
Oppstrøms innsjø

Hurdalssjøen
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

116
øst_vest

908
nord_sør

Noe kloakkutslipp fra bebyggelse ved bekken.
Vannføringen er meget lav eller mangler i enkelte
perioder, muligens som følge av grøfting i nedbørsfeltet.

Kommentarer

3
4

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

5

NJFF - Akershus B - 1



Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

2Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

DalstjernbekkenLokalitet

SandsnesseterbekkenHovedvassdrag

002.DAB20NVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

4

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer: lav kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Skjennumtjernet
Oppstrøms innsjø

Dalstjern
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

103
øst_vest

891
nord_sør

Bekken tørkler nesten opp ved liten vannføring. Aktuelt
med biotopjusterende tiltak

Kommentarer

4

JaKalkes bekken

Dobbel strømbryter

Minidam for å sikre vannføring

Oppstrøms V-terskel

Skråterskel

Stokkeskjul ute i elveleiet

Aktuelle biotopjusteringstiltak

4
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

3Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

KjønstadseterbekkenLokalitet

HornaHovedvassdrag

002.DAB20NVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

3

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

4
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer; middels kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Fra grunnen
Oppstrøms innsjø

Hornsjøen
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

096
øst_vest

882
nord_sør

Bekken ble elfisket i 1993 i regi av NJFF - A. Høy tetthet
av ørretyngel. Liten vannføring i perioder med tørke.
Ørreten hindres i å vandre forbi en kulvert og det bør
bygges en sprangterskel for å sikre gytefisken tilgang til
områdene oppstrøms denne kulverten.

Kommentarer

4
6

JaKalkes bekken

Oppstrøms V-terskel

Skråterskel

Sprangkulp (er) ved kulvert

Stokkeskjul ute i elveleiet

Aktuelle biotopjusteringstiltak

5
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

4Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

Horna, utløpet av HornsjøenLokalitet

HornaHovedvassdrag

002.DAB20NVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

3

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer; middels kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Hornsjøen
Oppstrøms innsjø

Hurdalssjøen
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

101
øst_vest

864
nord_sør

Kommentarer

4

Kalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

4
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

5Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

Horna, ved HornvangenLokalitet

HornaHovedvassdrag

002.DAB20NVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

4

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Middels egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i 70
- 90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer; middels kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Hornsjøen
Oppstrøms innsjø

Hurdalssjøen
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

108
øst_vest

865
nord_sør

Bekken krysses av hogstveger på denne strekningen
noe som har medført noe sedimentering på gyteplasser
og i kulper. Det er kun snakk om et lite parti av bekken
og avrenning fra hogstvegen vil etterhvert stabilisere.
Det er ikke behov for tiltak med mindre skaden øker i
omfang.

Kommentarer

4

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

4
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

6Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

Horna ved SolliaLokalitet

HornaHovedvassdrag

002.DAB20NVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

4

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

4
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Middels egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i 70
- 90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer; middels kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Hornsjøen
Oppstrøms innsjø

Hurdalssjøen
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

127
øst_vest

865
nord_sør

Kommentarer

4

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

4
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

7Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

Horna ved BjørklundLokalitet

HornaHovedvassdrag

002.DAB20NVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

3

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

4
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Middels egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i 70
- 90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer; god kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Hornsjøen
Oppstrøms innsjø

Hurdalssjøen
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

145
øst_vest

848
nord_sør

Området nedenfor vegen til Tømte er forbygd for å
hindre flom. Mangelfull kantvegetasjon på ca 300 meter
strekning. Det er allikevel meget høy yngeltetthet på
strekningen og det er ikke behov for biotopjusterende
tiltak.

Kommentarer

6

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

5
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

8Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

HæraLokalitet

HornaHovedvassdrag

002.DAB20NVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

5

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Middels egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i 70
- 90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer: lav kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Hornsjøen
Oppstrøms innsjø

Hurdalssjøen
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

151
øst_vest

846
nord_sør

Bekken er delvis gjengrodd og det var tegn til
kloakkutslipp i bekken.

Kommentarer

6
3
2

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

3
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

9Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

SteinbrøttdalsbekkenLokalitet

KverndølaHovedvassdrag

002.CACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

4

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

4
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer; middels kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Fra grunnen
Oppstrøms innsjø

Kvernsjøen
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

044
øst_vest

882
nord_sør

Vegkulverten fungerer. Bjerke JFF har gravd opp utløpet
av bekken for å lette oppgangen for ørret i gytetida.

Bekken er utsatt for tørke og det er aktuelt å
gjennomføre biotopjusterende tiltak for å øke kulparealet
for å sikre bedre yngeloverlevelse.

Kommentarer

4

JaKalkes bekken

Erosjonsstabilisering

Kunstig overhengede skjul

Oppstrøms V-terskel

Skråterskel

Steingrupper

Stokkeskjul ute i elveleiet

Aktuelle biotopjusteringstiltak

5
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

10Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

SvarttjernsbekkenLokalitet

KverndølaHovedvassdrag

002.CACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

4

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Middels egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i 70
- 90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer: lav kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Svarttjern
Oppstrøms innsjø

Kvernsjøen
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

040
øst_vest

877
nord_sør

Kantvegetasjonen er delvis hogd ned på nordsiden av
bekken. Det er viktig at det settes igjen en kantsone når
skogen på sydsiden av bekken hogges.

Bjerke JFF har laget noen terskler for å øke kulparealet
og en sprangkulp ved en kulvert slik at fisken enkelt kan
vandre opp og ned forbi dette punktet. Bekken har
meget lav vannføring i tørre perioder, og det er aktuelt å
installere flere terskeler for å øke kulparealet.

Kommentarer

4
6

JaKalkes bekken

Dobbel strømbryter

Oppstrøms V-terskel

Skråterskel

Stokkeskjul ute i elveleiet

Aktuelle biotopjusteringstiltak

4
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

11Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

Kverndøla oppstrøms fløytaLokalitet

KverndølaHovedvassdrag

002.CACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

4

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

4
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer; middels kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Kvernsjøen
Oppstrøms innsjø

Kvernsjøfløyta
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

047
øst_vest

872
nord_sør

Kverndøla er ryddet i forbindelse med fløting og på
enkelte partier er det lite tilgjengelig oppvekstområde for
ørret > 25 cm.

Kommentarer

4
6

Kalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

4
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

12Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

Kverndøla ved KjagdalenLokalitet

KverndølaHovedvassdrag

002.CACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

4

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

4
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Middels egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i 70
- 90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer: lav kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Kvernsjøfløyta
Oppstrøms innsjø

Leira
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

055
øst_vest

863
nord_sør

Kverndøla er ryddet i forbindelse med fløting og på
enkelte partier er det lite tilgjengelig oppvekstområde for
ørret > 25 cm.

Ørret kan vandre opp fra Leira.

Kommentarer

4
6

Kalkes bekken

Oppstrøms V-terskel

Skråterskel

Stokkeskjul langs bredden

Stokkeskjul ute i elveleiet

Aktuelle biotopjusteringstiltak

4
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

13Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

Innløpsbekk til Vesle KvernsjøenLokalitet

KverndølaHovedvassdrag

002.CACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

6

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

1
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Middels egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i 70
- 90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer ikke: lavt potensiale for restaureringKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

fra grunnen
Oppstrøms innsjø

Vesle Kvernsjøen
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

054
øst_vest

864
nord_sør

Det ble ikke fanget ørret under elfiskeregistreringene. 
Kommentarer

4

JaKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

4
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

14Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

KvernsjøbekkenLokalitet

KverndølaHovedvassdrag

002.CACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

6

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

1
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer ikke: ikke aktuelt med restaureringKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Vesle Kvernsjøen
Oppstrøms innsjø

Kverndøla
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

055
øst_vest

862
nord_sør

Bekken er lite egnet som gytebekk.
Kommentarer

4

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

3
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

15Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

Bekken mellom øvre og nedre TøletjernLokalitet

VikkaHovedvassdrag

002.CACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

6

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

1
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer ikke: lavt potensiale for restaureringKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Øvre Tøletjern
Oppstrøms innsjø

Nedre Tøletjern
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

079
øst_vest

876
nord_sør

Kommentarer

4

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

3
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

16Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

Lustjernsbekken Lokalitet

VikkaHovedvassdrag

002.CACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

4

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer: lav kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Lustjernet
Oppstrøms innsjø

Store Vikka
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

092
øst_vest

865
nord_sør

Vandringshinder ca 100 meter oppstrøms vegkulvert.
Kulverten er problematisk for ørret å vandre opp
gjennomm ved liten vannføring. I den nedre delen av
bekken er det mye påvekstalger , noe som kan skyldes
en gjødslingseffekt fra husdyrene som bruker området.

Lite oppvekstareal i perioder med lav vannføring fører til
at det meste av yngelen trekker ned til området ved
munningen.

Kommentarer

4

JaKalkes bekken

Dobbel strømbryter

Enkel strømbryter

Gjerde ute husdyr fra bekken

Minidam for å sikre vannføring

Oppstrøms V-terskel

Skråterskel

Aktuelle biotopjusteringstiltak

3
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

17Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

TolleftjernsbekkenLokalitet

VikkaHovedvassdrag

002.CACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

4

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer: lav kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Tolleftjern
Oppstrøms innsjø

Store Vikka
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

090
øst_vest

862
nord_sør

Bekken går helt tørr i perioder med lite nedbør.
Vandringshinder ca 150 opp fra utløpet i Store Vikka.
Breddene på de nederte 50 metrene av bekken er
delvis ødelagt av husdyrtråkk.

Kommentarer

4

JaKalkes bekken

Anlegge gyteplasser

Dobbel strømbryter

Enkel strømbryter

Gjerde ute husdyr fra bekken

Husdyrkryssinger og drikkeplasser

Minidam for å sikre vannføring

Oppstrøms V-terskel

Steingrupper

Aktuelle biotopjusteringstiltak

4
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

18Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

Vikka mellom Stor og Vesle VikkaLokalitet

VikkaHovedvassdrag

002.CACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

4

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

1
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Middels egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskavnn. Kantsone tilstede i 70
- 90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer: lav kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Store Vikka
Oppstrøms innsjø

Vesle Vikka
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

105
øst_vest

855
nord_sør

Lite gytegrus på strekningen. Ørretbestanden i denne
delen av Vikka er stasjonær bekkeørret . Vandring
oppstrøms er hindret av flere partier med svaberg. Ved
utløpet av Store Vikka er det en lav demning.

Kommentarer

4

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

3
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

19Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

Vikka, rett ovenfor fossen Lokalitet

VikkaHovedvassdrag

002.CACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

5

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Middels egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i 70
- 90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer: lav kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Store Vikka
Oppstrøms innsjø

Vesle Vikka
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

107
øst_vest

854
nord_sør

Bekkeørretbestand. Kort strekning på ca 250 meter
mellom 2 vandringshindre.

Kommentarer

4

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

3
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

20Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

Fra utløpet i Vesle Vikka og opp til
vandringshinder

Lokalitet

VikkaHovedvassdrag

002.CACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

5

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer: lav kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Store Vikka
Oppstrøms innsjø

Vesle vikka
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

106
øst_vest

853
nord_sør

Kun 3 fisk ble registrert. En hannfisk på ca 15 cm ble
fanget og denne var utgytt.

Elva er bratt og ligger nede i en trang kløft, noe som gjør
at det kun er stor stein og blokk som blir liggende etter
flomperioder. Det fører til lite gytegrus på strekningen og
strekningen er i lite egnet for å anlegge nye gyteplasser.

Kommentarer

4

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

3
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

21Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

Vikka nedstrøms vannverksbassengetLokalitet

VikkaHovedvassdrag

002.CACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

5

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

1
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer ikke: ikke aktuelt med restaureringKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Vesle Vikka
Oppstrøms innsjø

Leira
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

111
øst_vest

836
nord_sør

Strekningen nedstrøms VesleVikka er sperret med
demning på utløpet av Vesle Vikka og en inntaksdam
for vannverket ca 800 m. nedstrøms. Det ble ikke fanget
ørret på strekningen.

Lite aktuell i fiskekultiveringssammenheng.

Kommentarer

1

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

2
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

22Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

Vikka ved FV mellom Maura og
Hadeland

Lokalitet

VikkaHovedvassdrag

002.CACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

4

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Middels egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i 70
- 90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer: lav kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Vesle Vikka
Oppstrøms innsjø

Leira
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

108
øst_vest

829
nord_sør

Lav ørrettetthet. Denne delen av Vikka fungerer
sannsynligvis som gytebekk for ørreten i Leira og Tøla i
tillegg til at det kan være en bekkestasjonær bestand
her. Det ble ikke fanget ørret > 15 cm.

På nedsiden av vegen er det lite skjuleplasser pga
ensartet bunnsubstrat.  Bekken renner her i leire/sand
og elvebreddene er ustabile på de punktene som
mangler kantvegetasjon. Lite gytegrus.

Kommentarer

6
2
3

NeiKalkes bekken

Anlegge gyteplasser

Anlegge strykpartier

Dobbel strømbryter

Erosjonsstabilisering

Gytegrusfanger

Oppstrøms V-terskel

Steingrupper

Stokkeskjul ute i elveleiet

Aktuelle biotopjusteringstiltak

4
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

23Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

Vikka, ved utløpet til TølaLokalitet

VikkaHovedvassdrag

002.CACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

4

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

2
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Middels egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i 70
- 90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer: lav kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Vesle Vikka
Oppstrøms innsjø

Leira
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

110
øst_vest

816
nord_sør

Lav tetthet av ørret. Også denne delen av Vikkabekken
fungerer sannsynligvis som gytebekk for Leira/Tøla. Det
ble ikke fanget ørret > 15 cm.

Bekken er kraftig påvirket av jorderosjon, og bunnen er
dominert av leire/sand.

Kommentarer

2
6

NeiKalkes bekken

Anlegge gyteplasser

Erosjonsstabilisering

Steingrupper

Aktuelle biotopjusteringstiltak

3
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

24Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

Tøla, ved utløpet til LeiraLokalitet

LeiraHovedvassdrag

002.CACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

5

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer: lav kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Stråtjern
Oppstrøms innsjø

Leira
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

106
øst_vest

814
nord_sør

Det ble kun registert 1 ørret på den elfiskede
strekningen. Derimot er det mye ørekyte og noe
steinsmett.

Leira er  stedvis forbygd for å hindre flomskader på
dyrka mark.

Kommentarer

2
6
5

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

5
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

25Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

Leira ved EvjebråtenLokalitet

LeiraHovedvassdrag

002.CACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

4

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

1
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer; middels kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Stråtjern
Oppstrøms innsjø

Leira
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

096
øst_vest

822
nord_sør

Tettheten av ørret er middels - lav. Fanget mye ørekyte
og steinsmett. Mye påvekstalger (grønnalger) i elva tyder
på at det er problemer med næringssalttilførsel fra
landbruket evnt. også av husholdningskloakk.

Kommentarer

2
6

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

5
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

26Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

Tøla ca 250 m. nedstrøms fylkesvegenLokalitet

VikkaHovedvassdrag

002.CACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

3

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

4
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer; god kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Nedre Tøla
Oppstrøms innsjø

Leira
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

095
øst_vest

828
nord_sør

Tettheten av ørret på denne strekningen i Tøla er høy.
det ble ikke fanget andre arter. Sannsynligvis så
fungerer Tøla som en gytebekk for Leira. Det ble ikke
fanget ørret > 15 cm.

Det er mye begroing (grønnalger) og det tyder på stor
tilførsel av næringssalter fra landbruket og /eller kloakk.

Det fysiske levemiljøet er variert og gunstig for ørret.

Kommentarer

2
6

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

5
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

27Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

Kverndøla oppstrøms fylkesvegkryssetLokalitet

KverndølaHovedvassdrag

002.CACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

4

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

1
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer; middels kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Kvernsjøfløyta
Oppstrøms innsjø

Leira
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

082
øst_vest

825
nord_sør

Tettheten av ørret er middels - lav på strekningen. Det
ble fanget noe ørekyte og en steinsmett. Denne delen
av Kverndøla fungerer sannsynligvis som gytebekk for
Leira. Det ble ikke fanget ørret større enn 15 cm.

Kommentarer

4
6

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

4
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

28Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

Leira ca 100 m. nedstrøms vegbrua ved
Skrevemyra

Lokalitet

LeiraHovedvassdrag

002.CACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

4

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

1
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer; middels kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Stråtjern
Oppstrøms innsjø

Leira
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

060
øst_vest

816
nord_sør

Tettheten av ørret er lav. Det ble fanget noen ørekyter i
tillegg.

Kommentarer

1

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

4
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

29Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

VombakkbekkenLokalitet

LeiraHovedvassdrag

002.CACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

7

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

2
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Middels egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i 70
- 90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer ikke; høyt potensiale for restaureringKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

fra grunnen
Oppstrøms innsjø

Leira
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

045
øst_vest

821
nord_sør

Det ble ikke fanget ørret på strekningen. Sannsynligvis
er bekken truet av forsuring, siden det ikke kalkes i
området oppstrøms.

Det er flere steder i bekken tegn på at bekken graver i
bunnen og er lite stabil, men årsakene til dette er ikke
kartlagt.

Bekken har et potensiale som gyte- og oppvekstområde
for Leira, etter at kalking og diverse biotoptiltak er
gjennomført.

Kommentarer

4
6

NeiKalkes bekken

Erosjonsstabilisering

Oppstrøms V-terskel

Steingrupper

Stokkeskjul langs bredden

Stokkeskjul ute i elveleiet

Aktuelle biotopjusteringstiltak

5
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

30Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

AurtjernsbekkenLokalitet

LeiraHovedvassdrag

002.CACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

7

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

2
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer ikke: ikke aktuelt med restaureringKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Aurtjern
Oppstrøms innsjø

Stråtjern
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

023
øst_vest

840
nord_sør

Det ble ikke fanget ørret på strekningen. Bekken er
sterkt forsuret og må kalkes dersom den skal fungere
som gytebekk for Stråtjernet. Bekken skal ikke kalkes
fordi den inngår som en del av NJFF - Akershus´
demonstrasjonsfelt for biotoptiltak i små vassdrag.

Kommentarer

4
6

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

5
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

31Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

Leira, ved VestrehyttaLokalitet

LeiraHovedvassdrag

002.CACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

3

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

4
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer; middels kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Leirsjøen
Oppstrøms innsjø

Stråtjernet
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

024
øst_vest

839
nord_sør

Tettheten av ørret på strekningen er middels. Det ble
fanget ørret > 20 cm på strekningen, så i tillegg til å
være et gyte- og oppvekstområde for ørretbestanden
som bruker Stråtjernet er det også en bekkestasjonær
ørretbestand her.

Strekningen er en potensiell stamfiskelokalitet for
kultiveringssone 2, Romerike vest.

Kommentarer

1

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

5
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

32Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

Sortungsbekken ved VestrehyttaLokalitet

LeiraHovedvassdrag

002.CACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

4

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer: lav kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Breidsortungen
Oppstrøms innsjø

Leira
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

022
øst_vest

835
nord_sør

Tettheten av ørret er lav. Det ble ikke fanget ørekyte på
strekningen opp mot vandringshinderet. Bekken
fungerer sannsynligvis som gyte- og oppvekstområde for
Leira. Det ble fanget gytefisk i bekken (> 30 cm).

Det fysiske miljøet i bekken er gunstig for ørret, med
variasjon mellom kulper og stryk, men det er begrenset
gyteareal.

Vassdragssystemet oppstrøms strekningen kalkes, men
den ukalka delen av nedbørsfeltet er stor og forsuring
kan være et problem.

Kommentarer

4
6

NeiKalkes bekken

Anlegge gyteplasser

Aktuelle biotopjusteringstiltak

3
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

33Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

KløyvningstjernsbekkenLokalitet

RotuaHovedvassdrag

002.CABBNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

7

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

1
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Middels egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i 70
- 90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer ikke: ikke aktuelt med restaureringKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Kløyvningstjern
Oppstrøms innsjø

Råsjøen
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

007
øst_vest

751
nord_sør

Meget kort bekkestrekning som ikke er egnet som
gytebekk for ørret. Tørrlegges ofte om sommeren.

Kommentarer

1
1
1

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

2

NJFF - Akershus B - 33



Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

34Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

EngelstadbekkenLokalitet

GjermåaHovedvassdrag

002.CAACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

4

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

4
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer: lav kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Engelstadtjernet
Oppstrøms innsjø

Storøyungen
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

035
øst_vest

709
nord_sør

Lav tetthet av ørret. Lite gytegrus på strekningen. Lite
aktuell for restaurering.

Bekken ble elfisket ved samløpet med bekken fra
Hakkim. Hakkimbekken ble også elfisket og tettheten
var lav også der. Det er mulig at ørret kan vandre opp
fra Storøyungen, men dette kan også være ørretyngel
som stammer fra utløpsgytere i Engelstadtjern. De

Kommentarer

4

JaKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

4
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

35Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

StorholtsbekkenLokalitet

LeiraHovedvassdrag

002.CACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

7

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

1
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Middels egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i 70
- 90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer ikke: ikke aktuelt med restaureringKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Fra grunnen
Oppstrøms innsjø

Leira
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

095
øst_vest

773
nord_sør

Det er et parti med bart fjell i den midtre delen av
bekken som fører til at ørret ikke kan vandre forbi dette
punktet.

Kulverten under veien i Åsgrenda er et også et
vandringshinder .

Kommentarer

2
6

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

2
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

36Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

Leira oppstrøms BreenbruaLokalitet

LeiraHovedvassdrag

002.CACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

5

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer: lav kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Stråtjern
Oppstrøms innsjø

Leira
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

108
øst_vest

816
nord_sør

Det ble kun fanget steinsmett og ørekyte på denne
strekningen. Det ble kun elfisket langs kantene av elva
fordi midtpartiet er for dypt til at elfiske kan gjennomføres
med normal effektivitet. Det ble observert ørret (20 - 30
cm) i de dype partiene.

Leira har meget stor variasjon i vannføring. Det krever
mye ressurser for å få noen effekt ut av biotopjusteringer
i elva.

Kommentarer

2
3
6

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

4
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

37Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

SognaLokalitet

LeiraHovedvassdrag

002.CAB1NVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

7

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

1
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer ikke: ikke aktuelt med restaureringKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Fra grunnen
Oppstrøms innsjø

Leira
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

143
øst_vest

717
nord_sør

De øvre deler av Sogna har fungert som gytebekk
tidligere (muntlig meddelese fra tidligere jordbrukssjef).
Store deler av nedbørsfeltet er omgjort til dyrka mark og
bakkeplanert og dette kan være årsakene til at
elvebunnen nå er helt dekket av sand og leire, men det
er mest sannsynlig at dette er naturtilstanden i denne
bekken.

Kun de nedre 500 meterne av bekken er undersøkt, og
det ble fanget noen steinsmett i nedre del av bekken.

Kommentarer

2
6

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

2
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

38Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

Gjermå ved utløpet til
Kirkebygjermenningen

Lokalitet

GjermåaHovedvassdrag

002.CAACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

3

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer; god kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Storøyungen
Oppstrøms innsjø

Kirkebygjermenningen
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

060
øst_vest

676
nord_sør

Det er ingen vandringshindre før demningen i
Storøyungen. Elva renner gjennom skog og det er viktig
å bevare kantvegetasjonen på begge sider av elva ved
hogst.

Kommentarer

4

JaKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

4
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

39Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

DjupøyngsbekkenLokalitet

GjermåaHovedvassdrag

002.CAACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

3

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Mindre egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i <
70% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer; god kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Djupøyungen
Oppstrøms innsjø

Storøyungen
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

052
øst_vest

705
nord_sør

Bekken er elfisket i 1993, 1997 og 1999. Det er
registrert ørret i hele bekkens lengde. Ørret oppstrøms
kulverten er sannsynligvis ørret6 fra Djupøungen.
Bekken er flyttet og kulverten under skogsbilvegen er
ikke passerbar for ørret. Det er utarbeidet et notat med
restaureringsforslag i regi av RFA. Det bør også
vurderes om det er prakstisk mulig å flytte bekken tilbake
i sitt gamle løp.

Det er lite skjul i bekken og få dype kulper. Bekken er
kalket med korallgrus og det har ført til at elvebunnen er
lite variert. Dette fører sannsynligvis til at ørreten vandrer
tidlig ut i Storøyungen.

Kommentarer

4
6

JaKalkes bekken

Skråterskel

Stokkeskjul langs bredden

Aktuelle biotopjusteringstiltak

5
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

40Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

Gimilbekken, ved krysning av
skogsbilveg

Lokalitet

LeiraHovedvassdrag

002.CAAAZNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

3

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer; god kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Store Gimilen
Oppstrøms innsjø

Gimildammen
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

089
øst_vest

685
nord_sør

Det er mye ørretyngel på strekningen. Dette er
sannsynligvis yngel fra stasjonær bekkeørret, men det
kan også være oppvekstområde for ørret som vandrer
opp fra Gimildammen.

Kommentarer

4

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

5
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

41Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

GimilbekkenLokalitet

LeiraHovedvassdrag

002.CAAAZNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

7

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer ikke: ikke aktuelt med restaureringKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Store Gimilen
Oppstrøms innsjø

Gimildammen
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

702
øst_vest

087
nord_sør

Det ble ikke funnet ørret på strekningen. Lite gytegrus
og egnet oppveksthabitat for ørret på strekningen. Det
er registrert ørretyngel lengre ned i bekken, og det er
sannsynligvis her gyte- og oppvekstområdene ligger.

Det var mye ørekyte på strekningen.

Kommentarer

4

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

1
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

42Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

ElgbekkenLokalitet

RotuaHovedvassdrag

002.CABANVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

3

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

1
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer; middels kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Fra grunnen
Oppstrøms innsjø

Rotua
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

089
øst_vest

758
nord_sør

Det er en god bestand med ørretyngel i bekken og det
er sannsylig at dette er et gyte- og oppvekstområde for
ørret fra nedre del av Rotua og fra Leira.

Ørreten er naturlig hindret fra å komme lengre enn 300
meter opp i bekken. Bekken er sur i områdene
oppstrøms Rustadmoen.

Kommentarer

4
6

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

4
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

43Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

Rotua, fra samløp med Leira Lokalitet

RotuaHovedvassdrag

002.CABANVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

4

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer: lav kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Bjertnessjøen
Oppstrøms innsjø

Leira
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

097
øst_vest

752
nord_sør

Det ble fanget få ørret på strekningen. Fangsten var
imidlertid godt fordelt på mange aldersklasser.

Rotua er regulert til vannforsyningsformål og har i
enkelte perioder liten vannføring som sammen med
enkelte punktutslipp kan gi dårlig vannkvalitet og
redusert vekst eller fiskedød på strekningen.

Kommentarer

3
4

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

4
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

44Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

ØstbydalsbekkenLokalitet

GjermåaHovedvassdrag

002.CAACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

3

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer; middels kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Lille Skjelbreia
Oppstrøms innsjø

Smalgjermenningen
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

064
øst_vest

686
nord_sør

Bekken ble elfisket i 1993 og 1997 i RFAs regi. Tetthet
av ørretyngel er meget høy på de kalkede delene av
bekken ned mot utløpet til Smalgjermenningen.

Det er laget et notat i RFAs regi som anbefaler å
gjennomføre enkle biotpjusteringer i bekken.

Kommentarer

4

JaKalkes bekken

Skråterskel

Stokkeskjul langs bredden

Stokkeskjul ute i elveleiet

Aktuelle biotopjusteringstiltak

5
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

45Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

Eiksbekken, fra utløpet i
Smalgjermenningen

Lokalitet

GjermåaHovedvassdrag

002.CAACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

5

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer: lav kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Buvatn
Oppstrøms innsjø

Smalgjermenningen
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

066
øst_vest

684
nord_sør

Bekken er elfisket i 1993 og i 1997 i RFAs regi. Meget
lav tetthet i 1997, middels tetthet i 1993. Strekningen er
dårlig egnet som gyteområde for ørret pga lite gytegrus.

Forskjellen i tetthet kan skyldes variasjon i vandring fra
gyteplassene oppstrøms eller dårlig overlevelse på de få
gyteplassene som finnes på strekningen.

Kommentarer

4

JaKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

3
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

46Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

GuriputtbekkenLokalitet

GjermåaHovedvassdrag

002.CAACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

3

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Mindre egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i <
70% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer; middels kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Guriputten
Oppstrøms innsjø

Storøyungen
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

045
øst_vest

712
nord_sør

Bekken ble elfisket i 1993 og 1997 i RFAs regi. Høy -
middels høy tetthet. Det >95% av yngel som ble fanget
var årsyngel.

I et notat fra RFA er flere små biotopjusteringstiltak
foreslått gjennomført.

Det er mye ørekyte i bekken og et viktig kultiveringstiltak
er å redusere denne bestanden.

Kommentarer

4
6

JaKalkes bekken

Dobbel strømbryter

Enkel strømbryter

Minidam for å sikre vannføring

Oppstrøms V-terskel

Skråterskel

Stokkeskjul ute i elveleiet

Aktuelle biotopjusteringstiltak

5
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

47Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

Låverudselva, fra utløpet i Storøyungen
og 100 m oppstrøms

Lokalitet

GjermåaHovedvassdrag

002.CAACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

3

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer; god kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Hakkimtjern
Oppstrøms innsjø

Storøyungen
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

044
øst_vest

702
nord_sør

Bekken er elfisket i RFAs regi i 1993 og 1997.
Yngeltetthetn på strekningen er høy og yngelen er
fordelt på årsyngel og 1-åringer. denne bekken er en
meget viktig gytebekk for ørretbestanden i Storøyungen.

Det er ikke behov for biotopjusteringstiltak i bekkens
nedre deler.

Kommentarer

4

JaKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

5
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

48Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

Øvre RotuaLokalitet

RotuaHovedvassdrag

002.CABANVE-Nr

ÅÅMMDD

Fiskeart

3

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Middels egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i 70
- 90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer; god kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Råsjøen
Oppstrøms innsjø

Bjertnessjøen
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

036
øst_vest

753
nord_sør

Denne strekningen av Rotua er elfisket i regi av RFA i
1997. Middels høy tetthet av ørretyngel fordelt på
årsyngel og 1- og 2-åringer.

Elvebunnen er variert på strekningen og det er mange
fine gyteplasser.

Denne strekningen av Rotua er en meget viktig
stamfiskelokalitet.

Øvre Rotua er lite påvirket av reguleringen til
vannforsyning siden strekningen ligger oppstrøms
vannuttaket.

Kommentarer

4
5

JaKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

5
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

49Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

RotuaLokalitet

RotuaHovedvassdrag

002.CABANVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

4

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer: lav kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Bjertnessjøen
Oppstrøms innsjø

Leira
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

048
øst_vest

741
nord_sør

Strekningen er elfisket i RFAs regi i 1997. Lav
yngeltetthet. Liten vannføring sommerstid pga vannuttak
til vannforsyning.

Det er lite gytegrus på strekningen og lite kulpareal ved
lav vannføring samt at grunne områder langs
elvebreddene tørker inn.

Elva har stor variasjon i vannføring og det er vanskelig å
gjennomføre biotopjusteringstiltak som kan motstå
flomvannføringen.

Kommentarer

4
5

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

4
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

50Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

RotuaLokalitet

RotuaHovedvassdrag

002.CABANVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

4

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer: lav kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Bjertnessjøen
Oppstrøms innsjø

Leira
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

055
øst_vest

743
nord_sør

Strekningen er elfisket i RFAs regi i 1997. Lav
yngeltetthet. Liten vannføring sommerstid pga vannuttak
til vannforsyning.

Det er lite gytegrus på strekningen og lite kulpareal ved
lav vannføring samt at grunne områder langs
elvebreddene tørker inn.

Elva har stor variasjon i vannføring og det er vanskelig å
gjennomføre biotopjusteringstiltak som kan motstå
flomvannføringen.

Kommentarer

4
5

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

3
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

51Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

RotuaLokalitet

RotuaHovedvassdrag

002.CABANVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

4

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer: lav kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Bjertnessjøen
Oppstrøms innsjø

Leira
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

074
øst_vest

757
nord_sør

Strekningen er elfisket i RFAs regi i 1997. Lav
yngeltetthet. Liten vannføring sommerstid pga vannuttak
til vannforsyning.

Det er lite gytegrus på strekningen og lite kulpareal ved
lav vannføring samt at grunne områder langs
elvebreddene tørker inn.

Elva har stor variasjon i vannføring og det er vanskelig å
gjennomføre biotopjusteringstiltak som kan motstå
flomvannføringen.

Kommentarer

4
5

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

4
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

52Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

TangetjernsbekkenLokalitet

RotuaHovedvassdrag

002.CABANVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

4

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Middels egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i 70
- 90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer: lav kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Tangetjern
Oppstrøms innsjø

Fiskeløysa
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

040
øst_vest

794
nord_sør

Bekken ble elfisket i RFAs regi i 1997. Lav tetthet av
ørretyngel.

Det er lite gytegrus i bekken og få kulper som bidrar til
gode oppvekstområder for ørretyngel.

Det er laget et notat med biotopjusteringsforslag for
denne bekken som en del av arbeidet med å gjenskape
Fiskeløysa som ørretelv.

Kommentarer

4

NeiKalkes bekken

Anlegge gyteplasser

Oppstrøms V-terskel

Skråterskel

Stokkeskjul ute i elveleiet

Aktuelle biotopjusteringstiltak

3
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

53Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

FiskeløysaLokalitet

RotuaHovedvassdrag

002.CABANVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

7

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer: lav kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Råbjørn
Oppstrøms innsjø

Rotua
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

029
øst_vest

792
nord_sør

Elfisket i regi av RFA i 1997. Det ble ikke fanget
ørretyngel på strekningen.

Det er gjedde i Råbjørn som vandrer ut av innsjøen og
ned i bekken. det er lite skjul i bekken på denne
strekningen og det kan tenkes at mye gytefisk tas av
gjedde.

Det er laget et notat med biotopjusteringsforslag for
denne bekken som en del av arbeidet med å gjenskape
Fiskeløysa som ørretelv.

Kommentarer

4
5

JaKalkes bekken

Anlegge gyteplasser

Skråterskel

Stokkeskjul langs bredden

Stokkeskjul ute i elveleiet

Stor stein

Aktuelle biotopjusteringstiltak

3
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

54Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

FiskeløysaLokalitet

RotuaHovedvassdrag

002.CABANVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

5

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer: lav kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Råbjørn
Oppstrøms innsjø

Rotua
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

032
øst_vest

792
nord_sør

Elfisket i regi av RFA i 1997. Det ble ikke fanget
ørretyngel på strekningen.

Det er gjedde i Råbjørn som vandrer ut av innsjøen og
ned i bekken. det er lite skjul i bekken på denne
strekningen og det kan tenkes at mye gytefisk tas av
gjedde.

Det er laget et notat med biotopjusteringsforslag for
denne bekken som en del av arbeidet med å gjenskape
Fiskeløysa som ørretelv.

Kommentarer

4
5

JaKalkes bekken

Steingrupper

Stokkeskjul langs bredden

Stokkeskjul ute i elveleiet

Aktuelle biotopjusteringstiltak

3
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

55Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

FiskeløysaLokalitet

RotuaHovedvassdrag

002.CABANVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

4

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Middels egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i 70
- 90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer; middels kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Råbjørn
Oppstrøms innsjø

Rotua
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

040
øst_vest

791
nord_sør

Elfisket i regi av RFA i 1997. Middels tetthet av
ørretyngel på strekningen.

Det er gjedde i Råbjørn som vandrer ut av innsjøen og
ned i bekken. det er lite skjul i bekken på denne
strekningen og det kan tenkes at mye gytefisk tas av
gjedde.

Det er laget et notat med biotopjusteringsforslag for
denne bekken som en del av arbeidet med å gjenskape
Fiskeløysa som ørretelv.

Kommentarer

4
5

JaKalkes bekken

Anlegge gyteplasser

Stokkeskjul langs bredden

Stokkeskjul ute i elveleiet

Aktuelle biotopjusteringstiltak

4
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

56Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

FiskeløysaLokalitet

RotuaHovedvassdrag

002.CABANVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

4

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer: lav kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Råbjørn
Oppstrøms innsjø

Rotua
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

042
øst_vest

789
nord_sør

Elfisket i regi av RFA i 1997. Lav tetthet av ørretyngel på
strekningen.

Det er gjedde i Råbjørn som vandrer ut av innsjøen og
ned i bekken. det er lite skjul i bekken på denne
strekningen og det kan tenkes at mye gytefisk tas av
gjedde.

Det er laget et notat med biotopjusteringsforslag for
denne bekken som en del av arbeidet med å gjenskape
Fiskeløysa som ørretelv.

Kommentarer

4
5

NeiKalkes bekken

Anlegge gyteplasser

Steingrupper

Stokkeskjul langs bredden

Stokkeskjul ute i elveleiet

Aktuelle biotopjusteringstiltak

4
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

57Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

FiskeløysaLokalitet

RotuaHovedvassdrag

002.CABANVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

3

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer; middels kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Råbjørn
Oppstrøms innsjø

Royua
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

073
øst_vest

759
nord_sør

Elfisket i regi av RFA i 1997. Middels tetthet av
ørretyngel på strekningen.

Det er gjedde i Råbjørn som vandrer ut av innsjøen og
ned i bekken. det er lite skjul i bekken på denne
strekningen og det kan tenkes at mye gytefisk tas av
gjedde.

Det er laget et eget notat med biotopjusteringsforslag
for denne bekken som en del av arbeidet med å
gjenskape Fiskeløysa som ørretelv.

Kommentarer

4
5

NeiKalkes bekken

Anlegge gyteplasser

Anlegge strykpartier

Dobbel strømbryter

Steingrupper

Stokkeskjul langs bredden

Stokkeskjul ute i elveleiet

Aktuelle biotopjusteringstiltak

5
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

58Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

Øvre ElsjøbekkenLokalitet

RotuaHovedvassdrag

002.CABBNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

4

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Middels egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i 70
- 90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer; middels kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Store Elsjø
Oppstrøms innsjø

Lille Elsjø
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

018
øst_vest

736
nord_sør

Bekken er elfisket i RFAs regi i 1997 og 1998. Denne
bekken er ca 200 meter lang og fdet er kun de nedre
områdene som fungerer som gyte- og oppvekstområde
for ørretyngel. Strekningen er for kort til å sikre
egenproduksjon av ørret til Lille Elsjø.

Det er ikke mulig for ørret å vandre opp forbi demningen
ved Store Elsjø. Ikke aktuelt med biotopjusteringstiltak.

Kommentarer

4

JaKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

4
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

59Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

ElsjøbekkenLokalitet

RotuaHovedvassdrag

002.CABBNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

3

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer; god kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Lille Elsjø
Oppstrøms innsjø

Råsjøen
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

014
øst_vest

750
nord_sør

Denne bekken er elfisket i RFAs regi i 1993, 1997 og
1998 på 4 forskjellige lokaliteter. Middels til høy tetthet
av ørretyngel.

Bekken er en meget viktig gytebekk for ørret fra
Råsjøen, og den øvre delen kan også være gyteområde
for ørret fra Lille Elsjø.

I de nedre delene av bekken er elvebunnen lite variert.
NJFF - Akershus har utarbeidet et notat med ulike tiltak
som kan settes i verk for å bedre kvaliteten på
oppvekstområdene i bekken.

Råsjøslottet henter vann fra en liten demning i bekken.

Kommentarer

4

JaKalkes bekken

Dobbel strømbryter

Oppstrøms V-terskel

Steingrupper

Stokkeskjul ute i elveleiet

Aktuelle biotopjusteringstiltak

5
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

60Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

Mindre godStedkval
JaElfisket

TrasletjernsbekkenLokalitet

RotuaHovedvassdrag

002.CABBNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

4

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer: lav kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Trasletjern
Oppstrøms innsjø

Råsjøen
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

013
øst_vest

757
nord_sør

Bekken er elfisket i 1997 i RFAs regi. Bekken er
undersøkt på flere steder, men det var vann kun i den
nedre delen. Lav - middel stetthet. Det tilgjengelige
arealet er meget lite og bekken betyr lite for rekruttering
av yngel til Råsjøen.

En kulvert ca 50 meter oppstrøms utløpet i Råsjøen
hindrer ørret i å vandre opp. Bekken er ofte helt tørr i
perioder med lite regn. Ikke aktuelt å gjennomføre
biotopjusterende tiltak.

Kommentarer

4
6

JaKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

3
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

61Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

BotnetjernsbekkenLokalitet

RotuaHovedvassdrag

002.CABBNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

3

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer; god kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Botnetjern
Oppstrøms innsjø

Råsjøen
Nedstrøms innsjø/elv

N M
UTM  32V

991
øst_vest

760
nord_sør

Bekken er elfisket i RFAs regi i 1997. Høy tetthet av
årsyngel av ørret. Det ble ikke funnet eldre ørretyngel og
det kan forklares med mangel godt oppvekstområde for
større yngel slik at yngelen vandrer ut i Råsjøen som
1-åringer.

Det er aktuelt å øke kulparealet i nedre del av bekken
(nedstrøms kulvert) ved å installere terskler.

Kommentarer

4

JaKalkes bekken

Oppstrøms V-terskel

Skråterskel

Aktuelle biotopjusteringstiltak

5
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

62Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

KolsjøbekkenLokalitet

RotuaHovedvassdrag

002.CABBNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

3

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer; god kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Kolsjøen
Oppstrøms innsjø

Stårsjøen
Nedstrøms innsjø/elv

N M
UTM  32V

995
øst_vest

752
nord_sør

Bekken ble elfisket i RFAs regi i 1999. Høy yngeltetthet,
men relativt lav vekst.

Det er aktuelt å øke kvaliteten på oppvekstområdene for
om mulig å gi bedre vekstvilkår for ørretyngelen.

Kommentarer

4

JaKalkes bekken

Dobbel strømbryter

Enkel strømbryter

Oppstrøms V-terskel

Skråterskel

Stokkeskjul ute i elveleiet

Aktuelle biotopjusteringstiltak

5
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

63Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

GrønnputtbekkenLokalitet

NitelvaHovedvassdrag

002.CD1BNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

7

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer ikke: ikke aktuelt med restaureringKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Grønnputt
Oppstrøms innsjø

Tvekjeller
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

007
øst_vest

752
nord_sør

Bekken ble elfisket i RFAs regi i 1999. Det ble ikke
funnet ørret i bekken og de fysiske forholdene er ikke
egnet for ørret.

Kommentarer

4

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

2
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

64Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

StårsjøbekkenLokalitet

RotuaHovedvassdrag

002.CABBNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

3

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer; middels kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Stårsjøen
Oppstrøms innsjø

Råsjøen
Nedstrøms innsjø/elv

N M
UTM  32V

999
øst_vest

756
nord_sør

Bekken ble elfisket i RFAs regi i 1999. Tettheten av
1-årig ørret var høy, men det ble ikke funnet årsyngel.
Den tilgjengelige strekningen for ørret som vandrer opp
fra Råsjøen er liten, men bekken er allikevel viktig for
rekrutteringen av ørret til Råsjøen.

bekken ble også elfisket ved utløpet av Stårsjøen.
Middels tetthet av yngel og siden det ikke er mulig å
vandre opp så langt fra Råsjøen stammer denne
yngelen med stor sannsynlighet fra utløpsgytende ørret i
Stårsjøen

Kommentarer

4

JaKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

4
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

65Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

DalstjernsbekkenLokalitet

RotuaHovedvassdrag

002.CABANVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

4

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Middels egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i 70
- 90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer: lav kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Dalstjern
Oppstrøms innsjø

Rotua
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

051
øst_vest

734
nord_sør

Bekken er elfisket i 1993 i regi av RFA og i 1998. Det
ble funnet ørret i 1993, men tettheten var lav. Det ble
ikke funnet ørret i 1998.

Kommentarer

4

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

3
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

66Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

BergstjernsbekkenLokalitet

RotuaHovedvassdrag

002.CABANVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

7

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer ikke: meget lavt potensiale for reatureringKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Bergstjern
Oppstrøms innsjø

Tangetjern
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

041
øst_vest

796
nord_sør

Bekken ble elfisket i RFAs regi i 1997, men det ble ikke
funnet ørret.

Kommentarer

4

JaKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

3
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

67Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

KuletjernsbekkenLokalitet

RotuaHovedvassdrag

002.CABANVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

7

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Middels egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i 70
- 90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer ikke: lavt potensiale for restaureringKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Østre Kuletjern
Oppstrøms innsjø

Råbjørn
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

008
øst_vest

790
nord_sør

Bekken ble elfisket i 1997. I 1998 var bekken tørr. Det er
lite aktuelt å gjennomføre biotopjusteringstiltak i  denne
bekken fordi gevinsten med slike tiltak vil bli liten siden
det er gjedde i Råbjørn som vil  bety en betydelig
dødlighet for yngel som eventuelt vandret ut fra bekken.

Kommentarer

4

JaKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

4
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

68Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

GrimstjernsbekkenLokalitet

RotuaHovedvassdrag

002.CABANVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

7

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

1
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer ikke: ikke aktuelt med restaureringKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Grimstjern
Oppstrøms innsjø

Rotua
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

055
øst_vest

737
nord_sør

Bekken var tørr i 1998 og går som oftest tørr i perioder
med lite regn.

Kommentarer

4

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

1
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

69Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

HerretjernsbekkenLokalitet

RotuaHovedvassdrag

002.CABANVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

7

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

1
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Middels egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i 70
- 90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer ikke: ikke aktuelt med restaureringKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Herretjerna
Oppstrøms innsjø

Rotua
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

027
øst_vest

756
nord_sør

Bekken var tørr ved befaring i 1998, og den er som
oftest tørr i perioder med lite regn.

Kommentarer

4

JaKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

1
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

70Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

BlekketjernsbekkenLokalitet

RotuaHovedvassdrag

002.CABANVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

7

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

1
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Middels egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i 70
- 90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer ikke: ikke aktuelt med restaureringKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Blekketjernet
Oppstrøms innsjø

Tollevstjern
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

046
øst_vest

758
nord_sør

Bekken var tørr under befaring i 1998.
Kommentarer

4

JaKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

1
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

71Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

SmalsortungsbekkenLokalitet

LeiraHovedvassdrag

002.CACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

7

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Middels egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i 70
- 90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer ikke; høyt potensiale for restaureringKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Smalsortungen
Oppstrøms innsjø

Breidsortungen
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

012
øst_vest

806
nord_sør

Bekken inngår i et forsøk i regi av RFA med utsetting av
rogn for klekking ute i bekken. Det er ikke funnet ørret i
bekken, men den har et høyt potensiale som gytebekk
for ørret i Breidsortungen.

Kommentarer

4

JaKalkes bekken

Minidam for å sikre vannføring

Oppstrøms V-terskel

Skråterskel

Aktuelle biotopjusteringstiltak

4
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

72Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
NeiElfisket

SandsnesseterbekkenLokalitet

SandsnesseterbekkenHovedvassdrag

002.DAB20NVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

7

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer ikke: ikke aktuelt med restaureringKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Dalstjern
Oppstrøms innsjø

Hurdalssjøen
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

106
øst_vest

890
nord_sør

Det ble ikke funnet ørret ved utløpet av Dalstjern og
denne delen er ikke egnet som gyte eller
oppvekstområde for ørret.

Kommentarer

4

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

1
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

73Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

Bekk fra DansehellaLokalitet

HornaHovedvassdrag

002.DAB20NVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

7

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Middels egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i 70
- 90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer ikke: ikke aktuelt med restaureringKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Fra grunnen
Oppstrøms innsjø

Horna
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

116
øst_vest

866
nord_sør

Bekken ble elfisket fra samløpet med Horna og ca 200
meter oppstrøms. Det ble ikke funnet ørret. En liten
sidebekk til Horna ca 100 meter nedstrøms denne
bekken ble også undersøkt, men den var tørrlagt.

Kommentarer

4

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

1
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

74Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

Prestkonabekken, utløpetLokalitet

LeiraHovedvassdrag

002.CACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

7

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer ikke; høyt potensiale for restaureringKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Prestkona
Oppstrøms innsjø

Breidsortungen
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

017
øst_vest

806
nord_sør

Bekken ble elfisket i 1993 i regi av AJFF og det ble ikke
funnet ørretyngel i bekken. Bekken ble elfisket i 1999 og
det ble heller ikke funnet ørretyngel. Bekken har et
meget høyt potensiale som gytebekk, og RFA har nå
plassert ut klekkekasser med ørretrogn for å starte
oppbyggingen av en selvreproduserende bestand.

Kommentarer

4

JaKalkes bekken

Anlegge gyteplasser

Gytegrusfanger

Skråterskel

Stokkeskjul ute i elveleiet

Aktuelle biotopjusteringstiltak

4
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

75Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

MarkusputtbekkenLokalitet

LeiraHovedvassdrag

002.CACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

7

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer ikke; høyt potensiale for restaureringKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Markusputten
Oppstrøms innsjø

Prestkona
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

007
øst_vest

815
nord_sør

Bekken ble elfisket i 1993 og 1999. Det ble ikke funnet
ørret, men bekken har et høyt potensiale for
ørretproduksjon.

Kommentarer

4

JaKalkes bekken

Dobbel strømbryter

Enkel strømbryter

Oppstrøms V-terskel

Skråterskel

Stokkeskjul ute i elveleiet

Aktuelle biotopjusteringstiltak

4
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

76Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

VendbekkenLokalitet

LeiraHovedvassdrag

002.CAB2NVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

7

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer ikke; høyt potensiale for restaureringKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Fra grunnen
Oppstrøms innsjø

Stordammen
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

096
øst_vest

729
nord_sør

Bekken er elfisket i 1997 i regi av RFA. Det ble ikke
registrert ørret, og det henger sammen med det faktum
at bekken ikke er kalket . pH i vårflommen er ca 4,4 og
dette er for surt til at ørret kan overleve. Bekken må
kalkes dersom den skal fungere som gyte- og
oppvekstområde for ørret.

Kommentarer

4

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

1
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

77Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

GrøsåkerbekkenLokalitet

LeiraHovedvassdrag

002.CAAAZNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

7

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Middels egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i 70
- 90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer ikke: ikke aktuelt med restaureringKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Grøsåkerputten
Oppstrøms innsjø

Gimilbekken
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

086
øst_vest

684
nord_sør

Bekken ble elfisket i 1999 og det ble ikke registrert ørret. 
Kommentarer

4

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

1
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

78Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

HylliputtbekkenLokalitet

LeiraHovedvassdrag

002.CAAAZNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

4

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Middels egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i 70
- 90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer: lav kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Hylliputtane
Oppstrøms innsjø

Gimilbekken
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

086
øst_vest

686
nord_sør

Bekken ble elfisket i 1999 og tetthet av ørretyngel var
lav. Ikke aktuelt med biotopjusteringstiltak.

Kommentarer

4

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

4
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

79Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

Østre RoligtjernsbekkLokalitet

RotuaHovedvassdrag

002.CABANVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

7

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

3
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Middels egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i 70
- 90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer ikke: ikke aktuelt med restaureringKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Østre Roligtjern
Oppstrøms innsjø

Bjertnessjøen
Nedstrøms innsjø/elv

PM
UTM  32V

040
øst_vest

744
nord_sør

Det ble ikke registrert ørret under elfisket i 1999.
Kommentarer

4

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

3
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

80Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
JaElfisket

Sideløp av VikkaLokalitet

VikkaHovedvassdrag

002.CACNVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

7

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

1
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Mindre egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i <
70% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer ikke: ikke aktuelt med restaureringKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Vesle Vikka
Oppstrøms innsjø

Leira
Nedstrøms innsjø/elv

UTM  32V øst_vest nord_sør

Dette er et sideløp av Vikka med liten eller ingen
vannføring i tørre perioder.

Kommentarer

2
3

NeiKalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

1
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Registrering av gytebekker for ørret i Nannestad kommune
Sortert etter kartreferanse

Gyteforhold (DN kategorier)
1= ukjent
2= ingen
3= dårlige
4= ikke ideelle
5= gode

81Kartreferanse

NJFF - AkershusOpphav

991025Dato

50Digmstokk

GodStedkval
Elfisket

Utløpsbekk fra TollevstjernLokalitet

RotuaHovedvassdrag

002.CABANVE-Nr

ÅÅMMDD

AureFiskeart

4

Trusselgrad (DN kategorier)Trusselfaktorer (DN kategorier)

1=ukjent
2=jordbruksforurensning
3=forurensning, kloakk mm
4=forsuring
5=vassdragsregulering
6=andre fysiske inngrep
7= overbeskatning
8= innførte arter
9= mulig smitte
10= andre faktorer

Ørret tetthet (DN kategorier)
1= ukjent
2= tett, små individ
3= god, middels tett
4= liten, tynn bestand
5= sporadisk
6= utdødd
7= ikke funnet ørret

2
1= Ukjent
2= Trua
3= Sårbar
4= Livskraftig

Godt egnet for å sikre biologisk mangfold i ferskvann. Kantsone tilstede i >
90% av bekkens lengde

Tilstand i
kantvegetasjonssonen

Fungerer: lav kvalitetKvalitet som gytebekk

0238Kommunenr

Liten vannføring
Sedimentasjon av gyteplasser
Homogent bunnsubstrat, lite skjul
Lite død ved i elveløpet

Andre problemer

Tollevstjern
Oppstrøms innsjø

Rotua
Nedstrøms innsjø/elv

UTM  32V øst_vest nord_sør

Noe yngel registrert på denne strekningen.
Kommentarer

4

Kalkes bekken

Aktuelle biotopjusteringstiltak

3
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