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Forord
På oppdrag fra Eidsiva Vannkraft AS har Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske
(LFI) i NORCE (tidligere Uni Research) utført morfologisk kartlegging i en avgrenset strekning
av elven Vorma. Videre har det ut ifra resultater fra kartleggingene blitt gjennomført
tiltaksanalyser. Kontaktperson hos Eidsiva Vannkraft AS har vært Trond Taugbøl.

Med vennlig hilsen

Espen Olsen Espedal

Christoph Postler

Sebastian Stranzl
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1. Bakgrunn og hensikt
Bakgrunnen for oppdraget var et ønske fra Eidsiva Energi as om å få utført en undersøkelse av
habitatforholdene i en strekning av Vorma nær Svanfossen. Det finnes trolig en egen
gytebestand av ørret i Vorma (Johnsen, 2004), men inntrykket har vært at habitatforholdene
for ørret ikke er gode. Med bakgrunn i dette ble det derfor forespurt en undersøkelse som
omfatter fysisk habitatkartlegging og forslag til tiltak for å øke fiskeproduksjonen. NORCE LFI
fikk dette oppdraget og har i denne forbindelse gjennomført feltarbeid i form av kartlegging
av habitat og fysiske inngrep, samt en befaring av dagens fiskepassasjeløsning i Svanfossen.
Eksisterende informasjon om vassdraget ble også hentet inn underveis i arbeidet. Samlet gir
resultatene av arbeidet grunnlag for å kunne vurdere habitatforholdene i strekningen. I tillegg
gir de mulighet til å anbefale tiltak for å gjenopprette mest mulig naturlig tilstand i
vannforekomsten eller for å fremme fiskeproduksjon.
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1.1 Om fiskebestandene i Vorma
Fiskesamfunnet i Vorma er særdeles artsrikt. Ifølge Braband mf.fl. (1990) eksisterer det hele
22 ulike fiskearter i vassdraget. Fiskeartene er sammenfattet i Tabell 1 etter Johnsen m.fl.
(2011). Kunnskapen om fiskesamfunnet i Vorma er imidlertid relativt lav, og det forventes
stor variasjon av forekomst av ulike fiskearter i den undersøkte strekningen av Vorma
gjennom året grunnet fiskevandringer (Johnsen m.fl., 2014). Denne undersøkelsen
omhandler særlig ørreten og dens habitat i Vorma. Tidligere undersøkelser har vist lave
ungfisktettheter av ørret (Johnsen, 2004; Johnsen m.fl., 2014). De lave tetthetene av ørret
skyldes sannsynligvis en kombinasjon av begrensninger knyttet til habitatforhold
konkurranse med andre fiskearter. I tillegg drives det mye fiske i området, og ørreten kan
være utsatt for overfiske.
Tabell 1. Oversikt over fiskearter som lever i vassdraget (etter Johnsen m.fl., 2011).

Fiskeart
Laksefisk
Ørret
Røye
Krøkle
Sik
Lagesild
Harr
Abborfisk
Abbor
Hork
Karpefisk
Ørekyt
Karuss
Stam
Mort
Brasme
Gullbust
Vederbuk
Laue
Andre
Gjedde
Nipigget stingsild
Steinsmett
Lake
Elveniøye
Ål

Gytesubstrat
I stein/grus Festet til
vegetasjon/stein
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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1.2 Om produksjon og habitatforhold
Ørret har ulike krav til habitatforhold gjennom livssyklusen. Særlig viktig anses tilgangen til
gyteområder for voksen fisk og skjulforhold for ungfisk. Nedenfor er det gitt en kort
beskrivelse av sammenhengen mellom gyteområder, skjul og fiskeproduksjon. Det faglige
grunnlaget for dette er oppsummert i Aas et al. (2011) og sammenfattet i Forseth & Harby
(2013). Dette er hovedsakelig beskrevet for laks og sjøørret, men er overførbart til brunørret
i ferskvann.

1.3 Gyteområder
Ørreten gyter ved at eggene legges porsjonsvis ned i elvegrusen i såkalte «gytegroper». Det
er hunnfisken som graver gytegropene, og hun kan fordele eggene i flere groper. Områder der
det har vært gyteaktivitet fremstår ofte som et lysere felt med omrørt grus etter gyteperioden.
Ørret stiller strenge krav til valg av gyteplass, der sammensetningen av bunnsubstrat, vanndyp
og vannhastighet synes å være de viktigste fysiske faktorene. Typisk finnes gyteområdene på
forholdvis grunne deler av elven (0,3-0,7 m, men også dypere) hvor elvebunnen består av grus
og små stein, og på partier med akselererende vannhastighet (0,3-0,6 m/s). Utløpsområder
(«brekk») av kulper er ofte gode gyteområder. Fiskestørrelse spiller også en rolle, ettersom
stor fisk gjerne benytter grovere grus og stein og større dyp enn mindre fisk. Det strenge kravet
til valg av gyteplass resulterer i at det i mange tilfeller bare er et fåtall plasser i elven som har
egnete forhold for gyting. Hvor slike områder finnes, vil være avhengig av både geologiske og
hydrauliske forhold i vassdraget, herunder sedimenttilførsel, vannhastighet og
sedimenttransport.
Fordeling og størrelse av gyteområder i vassdraget har stor betydning for rekruttering og
dermed produksjon av ørretunger. De første ukene etter at yngelen har brukt opp
plommesekken og kommer opp av grusen for å starte næringsopptak, er ofte en flaskehals for
overlevelse for laksefisk. Yngelen etablerer tidlig territorier som forsvares aggressivt mot
inntrengere, noe som resulterer i en sterk tetthetsavhengig dødelighet. Yngel som kommer
tidlig opp av grusen vil ofte etablere territorier først i området i nærheten av gytegropen, og
fortrenger yngel som kommer senere. Yngel som taper i konkurransen om territorier vil ha
langt dårligere overlevelsesmuligheter. Dette resulterer i at fordelingen av yngelen i tidlig
livsfase ofte er «klumpet» i nærheten av gyteområdene.
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1.4 Skjulforhold for ungfisk
Etter å ha overlevd den første kritiske yngelfasen, vil overlevelse og vekst av ungfisk være
avhengig av både næringstilgang og habitatforhold. Ungfisk av ørret foretrekker ofte grunne
partier med hurtigrennende vann, men kan også finnes i sakteflytende og dypere elvepartier.
I de senere år har flere studier fremhevet viktigheten av skjulområder for å kunne hvile og å
unngå predasjon. Dette har vist seg å være et viktig element for overlevelse og produksjon av
ungfisk (Finstad et al. 2009). Ungfisk finner som regel skjul i hulrom mellom steiner på
elvebunnen (Figur 1). Tilgangen til skjulmuligheter i hulrom er sterkt knyttet til kornstørrelse
og sammensetningen av bunnsubstratet. Det er hovedsakelig blokker og stein som gir gode
skjulforhold, særlig for eldre ungfisk av ørret, mens områder som er dominert av grus og sand
vanligvis gir få muligheter til å skjule seg. I tillegg til bunnsubstratet, kan ungfisk også finne
skjul i tilknytning til vannvegetasjon, trær og andre strukturer i vannet.

Figur 1. Prinsippskisse for hvordan ulike livsstadier hos ungfisk hos både ørret og laks
benytter elvebunnen (skisse utviklet av Ulrich Pulg).
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1.5 Habitatflaskehalser og begrensende faktorer
Et vassdrags potensial for fiskeproduksjon påvirkes i stor grad av de fysiske habitatforholdene,
og hvordan habitatressurser for ulike livsstadier er fordelt innad i vassdraget (se Einum &
Nislow 2011). Vekst og overlevelse hos ungfisk vil være avhengig av bestandstetthet. Dersom
tettheten av fisk er høy i forhold til ressurstilgangen, vil vekst og/eller overlevelse reduseres,
til bestandsstørrelsen er tilpasset bæreevnen. Vi sier da at bestanden har gått igjennom en
tetthetsavhengig flaskehals. Ettersom lakseyngelen har begrenset evne (eller motivasjon) til å
spre seg, vil mengde og fordeling av gytehabitat i stor grad være bestemmende for hvor mye
yngel som vil rekrutteres til et område. Dersom tilgangen på gytehabitat i et område er liten,
og avstanden til neste gyteområde er stor, vil mengden yngel som tilføres kunne bli for lav til
at områdets potensial for ungfiskproduksjon (bæreevne) blir fullt utnyttet. Vi sier da at tilgang
til gyteområder er en begrensende ressurs, og dermed en flaskehals for fiskeproduksjonen.
Hvor mange yngel som senere overlever frem til smoltstadiet vil igjen være avhengig av
kvaliteten på oppveksthabitatet. For ungfisk er tilgang til skjul regnet som den viktigste
begrensende ressursen, og dermed habitatflaskehals for ungfisk. I en «ideell» elv er
gyteområdene godt fordelt langs hele strekningen. I tillegg er det god tilgang til skjulområder
i nærheten av gyteplassene.
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2. Materiale og metoder
2.1 Innsamling av eksisterende informasjon
I forkant av habitatkartleggingen ble det gjennomført informasjonssøk om delen av
vassdraget som inngår i undersøkelsen. Her ble det hentet opplysninger fra offentlige
databaser/karttjenester som ligger på nett. Det ble også benyttet eksisterende kartgrunnlag
for å lage kart til bruk under feltarbeid. For grunnleggende vurderinger av vassdragenes
gradient og morfologi ble det brukt data fra Kartverkets Høydedata-base.

2.2 Habitatkartlegging
Kartleggingen omfattet i hovedsak en strekning på ca. 3 km fra et stykke oppstrøms
Svanfossen og til litt nedstrøms for «Ertesekken». Grunnet svært begrensede siktforhold ble
det fokusert på områder rennende vann og ikke partier med stillestående og dypt vann som
dype høler og loner.
Kartleggingen ble utført med utgangpunkt i metodene beskrevet i Forseth & Harby (2013),
men fremgangsmåten er noe modifisert for å tilpasse forholdene i vassdraget samt for å kunne
inkludere fysiske inngrep i kartleggingen. Arbeidet ble utført ved at to personer iført
snorkleutstyr og tørrdrakt utførte observasjoner under vann, mens en person noterte ulike
habitatparametere på skjema og kart på vannfast papir. Grunnet bredden av vassdraget var
det nødvendig med to personer i elven som kunne konsentrere seg om hver sin halvdel. Det
ble brukt GPS og kart for å stedfeste ulike interessepunkter. Innenfor elvestrekninger som har
forholdvis like fysiske forhold (mesohabitatnivå) med tanke på strøm og bunnforhold, ble
følgende habitatparametere registrert:
Elveklasser ble kartlagt etter metode beskrevet av Borsányi et al. (2004), og ytterligere
beskrevet i Forseth & Harby (2013). Metoden baserer seg på en klassifisering etter fire
kriterier: Størrelsen på overflatebølger, helningsgrad, vannhastighet og vanndyp (
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Tabell 2). Overflaten regnes som turbulent når overflatebølgene er større enn 5 cm,
helningsgrad regnes som bratt ved over 4 % helning, vannhastighet som hurtig dersom den
overstiger 0,5 m/s og vanndyp over 0,7 m som dypt. Ved kartleggingen har det vært fokusert
på å få frem de overordnete elvetypene og skiftninger i disse. Grenseverdiene for vanndyp og
vannhastighet ble skjønnsmessig vurdert på stedet, ettersom disse uansett vil variere mye
med vannføringen. Basert på disse kriteriene ble deretter elveklassen klassifisert som
glattstrøm (A+B1+B2), kulp (C), grunnområde (D), stryk (H+G1+G2) eller bratt stryk (E+F).
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Tabell 2. Oversikt over klassifisering av mesohabitat basert på fysiske karakterer basert på Borsányi
et al. (2004). Tabellen er hentet fra Forseth & Harby (2013).
Kriterier

Vannflatestruktur

Vannflategradient

Vannflatehastighet
Hurtig

Bratt
Sakte
Glatt/Små riller
Hurtig

Avgjørelse

Moderat
Sakte
Hurtig
Bratt
Sakte

Turbulent,
brutt/ubrutte
stående bølger

Hurtig
Moderat
Sakte

Vanndybde

Klasse

Dyp
Grunn
Dyp
Grunn
Dyp
Grunn
Dyp
Grunn
Dyp
Grunn
Dyp
Grunn
Dyp
Grunn
Dyp
Grunn

A

B1
B2
C
D
E
F

G1
G2
H

Substrat ble klassifisert innenfor hvert mesohabitatområde ved at dekningsgraden (% av
overflatearealet av elvebunnen) av ulike substratkategorier ble estimert: Mudder (organisk
finsediment) silt, sand (<1 mm), grus (1-64 mm), stein (64-384 mm), blokk (> 384 mm) og fast
fjell.
Skjulforhold for ungfisk ble målt ved å utføre skjulmålinger på utvalgte steder hvor
substratforholdene var representative for ulike substratkategorier. Dette gjøres ved å måle
hvor mange ganger en 13 mm tykk plastslange kan føres inn i hulrom mellom steiner innenfor
en stålramme på 0,25 m2. Størrelsen på hulrommene bestemmes ut ifra hvor langt inn slangen
kan stikkes, og deles inn i tre skjulkategorier: S1: 2-5 cm, S2: 5-10 cm og S3: >10 cm. For at
skjulmålingene skal gjørs så representative som mulig med tanke på
substratsammensetningen innenfor et område, foretas skjulmålinger i transekt ved at
metallrammen kastes ut på tre «tilfeldige» punkt i elven innenfor et område med forholdvis
likt substratforhold. I hvert transekt ble det gjort målinger på ett punkt i den delen av elveleiet
som er tørrlagt ved minstevannføring, ett punkt på grunt vann nært bredden, og et punkt nær
midten av elveleiet. Vektet skjul ble deretter funnet ved å beregne gjennomsnittet av
skjulmålingene for hver av de tre målingene ut ifra følgende sammenheng:
S1 + S2 x 2 + S3 x 3

Ut ifra verdiene for vektet skjul klassifiseres skjulforholdene som svært lite (< 1), lite (1-5),
middels (5-10), mye (> 10) og svært mye (> 15) (Tabell 3). Det ble ikke vurdert som
hensiktsmessig å utføre skjulmålinger innenfor alle mesohabitatområdene. I stedet ble
skjulmålinger utført på utvalgte lokaliteter med representativt substrat. Innenfor hvert
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mesohabitatområde ble deretter skjulforhold klassifisert basert på en vurdering av de rådende
substratforholdene på området og resultater fra skjulmålinger på område med tilsvarende
substrat, samt en vurdering av skjultilgang i form av trær, vegetasjon og andre strukturer som
kan gi skjul for ungfisk.

Skjulforhold for ungfisk måles ved å kvantifisere antall og størrelse på hulrom i elvebunnen med en
plastslange (substrat-o-meter) innenfor en rute på 0,25 m2. Slangen er markert med røde markører
som brukes til å måle størrelsen (dybde) av hulrommene. Eksempel på skjulmålinger i substrat med
mye fin grus og sand hvor det ikke finnes hulrom, og dermed svært lite skjul (t.v.), og i substrat med
stein/blokk som gir mye skjul (t.h.). Skjulforhold innenfor ulike mesohabitatområder klassifiseres
deretter ut ifra rådende substratforhold og skjulmålinger på områder med tilsvarende
substratsammensetning.

Tabell 3. Et system for klassifisering av skjultilgang basert på feltmålinger av skjul og beregning av
veid gjennomsnittlig skjulmengde innenfor hvert segment. Basert på og modifisert etter Forseth og
Harby (2013).
Svært lite
<1

Lite
1-5

Skjultilgang (antall veid med dybde)
Moderat
Mye
5-10
>10

Svært mye
>15

Vannvegetasjon som siv, planter, røtter og døde trær ble notert ned med type og
dekningsgrad, da disse kan tilføre skjul for fisk i områder som ellers har lite skjul i substratet.
Gyteområder har spesielle morfologiske, sedimentologiske og hydrauliske egenskaper.
Gytingen skjer som regel i bekker og elver på rennende vann, oftest på steder hvor
vannhastigheten er mellom 0,2 og 0,8 m/s og vanndypet er på mellom 0,1 og 0,8 m. Egnet
gytegrus er grus og/eller småstein med en gjennomsnittlig korndiameter på mellom 5 og 50
mm (tilsvarer grusverksortering 16/32 og 32/64) og lite finsediment. Et gyteområde må ha løst
substrat og substratet må være tykt nok til at ørret kan grave gytegroper og grave ned eggene.
Gravedypet er avhengig av hunnfiskens størrelse siden større fisk graver dypere, men i
hovedsak vil gravedypet variere fra ca. 5 cm og ned til ca. 25 cm. Gyteplasser ligger ofte i utløp
av kulper (på et «brekk»), der strømforholdene ofte vil være gunstige og sørger for frisk
vanntilførsel til eggene som ligger nede i grusen. Men i små bekker hvor egnet gytegrus kan
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være mangelfull, kan små flekker med grus bak større steiner være egnet for gyting. En
skjematisk fremstilling av en gytegrop er vist i Figur 2.

Gytegrop

Vannstrøm

Egglomme

Figur 2. Venstre: Skjematisk framstilling av en gytegrop hvor eggene ligger konsentrert i en egglomme.
Vannstrømmen gjennom grusen sikrer tilførsel av oksygenrikt vann. Etter at eggene er klekt vil
plommesekkyngelen bli værende i grusen til plommesekken nesten er brukt opp. Da søker yngelen seg
opp gjennom porene i grusen, forlater gytegropen og starter sitt liv som frittlevende yngel. Høyre:
Gytegropene sees ofte som lyse flekker rett etter gyting.

Kantvegetasjon – ble kartlagt ved å vurdere dekning av kantvegetasjonen på hver side av
elven til en prosentmessig verdi.
Resultatene fra kartleggingen ble digitalisert ved bruk av ArcGIS 10.5.1. Habitatkartene og
gyteområder er tegnet ut ifra kart og notater fra feltarbeidet, samt ved hjelp av dronebilder.
Hvert mesohabitatpolygon får en klassifiseringsverdi for skjul som beskrevet ovenfor (svært
lite, lite, middels, mye eller svært mye) basert på skjulmålinger innenfor området, eller ut ifra
nærmeste måling som har tilsvarende substratforhold.
Vandringshindre – aktuelle vandringshindre for fisk ble kartlagt, og kategorisert hvorvidt de
er helt eller delvis (dvs. vannføringsavhengige) vandringshindrende, og naturlig eller
kunstige.
Fysiske inngrep – eventuelle fysiske inngrep slik som f.eks. erosjonssikringstiltak, terskler,
kulverter og rør ble notert ned under kartleggingen og beskrevet ut ifra forventet påvirkning.

2.3 Dronekartlegging
Dronekartlegging ble gjennomført med en DJI Phantom 3 Pro. Dronen ble flydd over hele
prosjektområdet og bilder ble tatt fra forskjellige høyder, retninger og vinkler. Dronebilder
ble prosessert med structure from motion applikasjon (Agisoft PhotoScan Professional 1.4.4
og). Med dette programmet ble det lagt georefererte ortofotos av prosjektområdet. Alle
droneoperasjoner ble utført i henhold til forskriftene for fjernstyrte flysystemer kategori
RO1 som definert av Luftfartstilsynet.
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Resultater

3.1 Eksisterende informasjon om vassdraget
Den kartlagte delen av Vorma befinner seg i Nes kommune, Viken fylke. Nedbørsfeltet har et
areal på ca. 17487 km2 og en avrenning på ca. 329 m3 (Figur 3). Den undersøkte strekningen
er omtrent 3 km lang og strekker seg fra omtrent 1 km oppstrøms Svanfossen og noen hundre
meter forbi «Ertesekken». Strekningen har en svært lav gradient (<0.05 %, hoydedata.no) men
varierer ut ifra vannstand i Mjøsa og vannstand i Glomma, samt om dammen i Svanfossen er
åpen eller ikke. Økologisk tilstand for strekningen av Vorma fra Svanfosssen til samløp med
Glomma er kategorisert som god i Vann-nett, men det er påpekt at tilstand for fisk vippet mot
«moderat» i 2015 (https://www.vann-nett.no/portal/#/waterbody/002-3825-R).

Figur 3. Nedslagsfelt, vannføring og feltparametre for Vorma med med punkt satt ved Svanfossen dam
(hentet fra: nevina.nve.no).

14

NORCE Norwegian Research Centre AS

www.no rceresearch.no

3.2 Habitatkartlegging
Habitatkartleggingen ble gjennomført 2. april 2019. Figur 4 viser et oversiktskart over hele
den kartlagte strekningen, samt mesohabitater og potensielle gyteområder. Figur 9 viser
subtratfordelingen over hele det kartlagte området av Vorma.

Figur 4. Oversiktskart over den kartlagte strekningen med elveklasser og potensielle gyteplasser.
15
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Habitatforhold oppstrøms Svanfossen
Figur 5 viser et kart over strekningen oppstrøms Svanfossen, med potensielle gyteområder og
vektet skjul for delene hvor det var mulig å måle skjul i elvebunnen. Den øverste kartlagte
delen av området oppstrøms Svanfossen består av en bred glattstrøm (brekk) hvor det ble
observert et ganske stort potensielt gyteområde mot den østlige elvebredden. Det fantes
imidlertid en del finsedimenter innblandet i den potensielle gytegrusen, og elvebunnen i øvre
del av glattstrømmen var hovedsakelig dominert av finstoff og leire med svært lite skjul for
ungfisk (Figur 5). Like nedstrøms ble substratet noe grovere og bestod hovedsakelig av en
blanding grus, stein, finsedimenter og noe blokk. Her var det følgelig noe mer skjul i
elvebunnen, men fortsatt lite skjul. Nedstrøms glattstrømsområdet ble elven dypere og gikk
over i en stor kulp. Her var elvebunnen igjen dominert av finsedimenter med svært lite skjul
for ungfisk. Like nedstrøms blir elven delt i to løp som hovedsakelig renner som glattstrømmer
på hver sin side av en liten øy. I glattstrømmen på den vestlige siden av øyen bestod
elvebunnen av en blanding av grus, stein og finsedimenter. Skjultilgangen var moderat for
ungfisk i dette området, og det fantes en potensiell gyteplass på det øverste brekket. Helt
nederst på den vestlige siden av øyen avtok strømhastigheten og elvebunnen ble igjen
dominert av finsedimenter med svært liten skjultilgang. På den østlige siden av øyen var
elvebunnen dominert av stein og blokk med god skjultilgang i den øvre halvdelen av
glattstrømmen. Strømhastigheten avtok så litt og elven utvidet seg i et avgrenset område hvor
skjultilgangen var svært liten som følge av avsetning av leire og finsedimenter i elvebunnen.
Etter dette økte hastigheten litt igjen, elven gikk over i nok en glattstrøm og elvebunnen
endret seg til å bestå hovedsakelig av grus med innslag av finsedimenter, stein og blokk. Langs
den østlige bredden ble det her også observert et potensielt gyteområde. I nedre del av dette
østlige elveløpet videt elven seg ut, strømhastigheten avtok og skjultilgangen var svært liten
helt ned til enden av øyen. I områdene nedstrøms øyen ble elven for dyp til å gjennomføre
skjulmålinger og sikten var også dårlig. Det var imidlertid mulig å gjøre en visuell befaring av
elvebunnen i noen av de dype områdene, og elvebunnen som bestod av grus, grunnfjell og
finsedimenter hadde liten skjultilgang for ungfisk.
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Figur 5. Habitatkart med vektet skjul og observerte potensielle gyteområder i øvre del av den
kartlagte strekningen oppstrøms Svanfossen
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Figur 6. Eksempel av elvebunnen i de øverste områdene av Vorma oppstrøms Svanfossen. Øverst:
Område i øvre del mot østlig elvebredd hvor substratet hovedsakelig består av grus iblandet
finsedimenter og enkeltsteiner som gir liten skjultilgang (venstre), og det helt øverste partiet hvor
det er enda høyere innslag av finsedimenter og svært lite skjul (høyre). Nederst: Ute på dypet i
glattstrømmen nær østlig elvebredd hvor elvebunnen har noe større innslag av stein, men fortsatt
lite skjul (venstre), samt et område mot vestlig elvebredd hvor det er noe mindre finsedimenter og
moderat skjul (høyre).
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Habitatforhold nedstrøms Svanfossen
Like nedstrøms Svanfossen går Vorma over i en stor dyp kulp. Her var det på
kartleggingstidspunktet ikke mulig å observere bunnforholdene ute på dypet grunnet dårlig
sikt. Det finnes imidlertid bilder av elvebunnen i Johnsen m.fl. (2011), og samme rapport
antyder at elvebunnen i området like nedstrøms Svanfossen er dominert av grus og småstein
med noe grovere stein innimellom, samt en del sand i hulrommene. Nedstrøms kulpen
snevres elven noe inn i en glattstrøm hvor strømhastigheten øker litt. Her var elvebunnen
dominert av blokk, stein, finsedimenter og litt grus. Skjultilgangen i området langs bredden
hvor det var mulig å måle var moderat langs den vestlige bredden, og liten ved den østlige.
Hulrom var delvis fylt igjen med finsedimenter, og det var en del begroing på substratet. Det
ble observert tre potensielle gyteplasser langs vestsiden av elven i dette området. Etter
glattstrømmen utvider elven seg igjen og går over i et langt stilleflytende område ned mot
«Ertesekken». I dette området var det igjen vanskelig å observere elvebunnen ut mot midten
av elven, men forholdene langs elvebredden vitnet om lite skjul i elvebunnen som hadde et
høyt innslag av finsedimenter. Nede ved «Ertesekken» øker strømhastigheten igjen og
elvebunnen her består av en blanding av stein, blokk, grus og finsedimenter. Skjultilgangen i
området varierte mellom lite til moderat skjul. Det er mye finsedimenter innimellom steiner
og grus i området, og ganske mye begroing (Figur 8). Det finnes to større potensielle
gytefelter like på brekket ved overgangen fra det stilleflytende området og inn i
glattstrømmen ved «Ertesekken». Særlig det potensielle gyteområdet som lå lengst inn mot
vestsiden av elven inneholdt imidlertid mye finsedimenter og fremstod som delvis pakket.
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Figur 7. Eksempelbilder fra områdene av Vorma nedstrøms Svanfossen. Øverst: Kulpen like
nedstrøms Svanfossen (venstre), og undervannsbilde av elvebunn med middels skjultilgang i den
første glattstrømmen nedstrøms kulpen (høyre). Nederst: Elvebunnen mot overgang til det lange
stilleflytende området hvor substratet består av grus og stein med mye finsediment og lite skjul
(venstre), samt bilde av «Ertesekken» sett over vann (høyre).

Figur 8. Eksempelbilder fra områdene ved Ertesekken. Øverst: Langs land på vestsiden av elven hvor
grusflekker er delvis dekket til med finsedimenter, men det finnes litt skjul (venstre), og
undervannsbilde av elvebunn like utenfor (høyre). Midten: Elvebunnen mot midten av elven hvor det
er mye begroing. Nederst: Hulrom er tettet igjen av finsedimenter (venstre) og det kommer opp
skyer av finsedimenter om man berører elvebunn og vegetasjon (høyre).
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Figur 9. Finsedimenter og grus er dominerende substrat i den kartlagte strekning av Vorma.
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3.3 Befaring av fiskepassasje
Fisketrappen gjennom dammen i Svanfossen ble befart og oppmålt. Trappen er bygget som
en motstrømstrapp/deniltrapp. Denne trappetypen er egnet for oppvandring av voksen
laksefisk, men ikke for vandring av andre fiskearter og ungfisk av laksefisk. Inntaksluken er
bred og bare delåpnet ved flere driftsituasjoner. Det oppstår da en bred og horisontal spalte
(bred med liten høyde) som ikke er godt egnet for vandring av større laksefisk. Det anbefales
derfor å redusere bredde av luken og oppnå en vertikal spalteformet utforming slik at den
tåler mer endringer i overvannspeilet og gjør det lettere for fisken å svømme opp. Demningen
er bare vandringshinder for fisk når denne er steng, mens den ikke ble ansett som
problematisk i åpen lukestilling som under befaringen.

Figur 10. Eksempelbilder fra fisketrappen i Vorma gjennom dammen i Svanfossen. Øverst: Dronebilde
av øverste del av trappen sett ovenfra (venstre), og bilde av luken tatt innefra trappen (høyre).
Nederst: Dronebilde av luken i trappen (venstre), samt dronebilde av inngangen i trappen sett
ovenfra (høyre).
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Vurdering og aktuelle tiltak

Vassdraget som ungfisk- og gytehabitat
Skjulmålingene som ble gjennomført i områdene rundt Svanfossen viste liten skjultilgang
(gjennomsnitt= 2.1) for ungfisk. Det finnes imidlertid store områder hvor det var for dypt
eller for dårlig sikt til å gjennomføre målinger. Årsaken til mangel på skjul var i flere områder
at det fantes en stor andel finsedimenter som tettet igjen hulrom i substratet. Flere steder i
elven var det en stadig tilførsel av finsedimenter fra omkringliggende landbruksområder,
som var godt synlig langs breddene på dronebilder (Figur 11). Ut ifra observasjonene som
ble gjort under kartleggingen er mangel på skjul for ungfisk trolig en begrensende faktor for
fiskeproduksjonen i vassdraget.

Figur 11. Eksempelbilder fra de undersøkte områdene i Vorma hvor det tilføres finsedimenter fra
sidebekker.

Det ble observert noen potensielle gyteområder i den kartlagte strekningen. Disse ble
observert i områdene ved øyen oppstrøms Svanfossen, like nedstrøms Svanfossen og nede
ved Ertesekken (Figur 4). Ifølge Johnsen (2004) er det i den aktuelle strekningen av Vorma
bare registrert spor etter gyteaktivitet like nedstrøms Svanfossen samt ved Ertesekken.
Området like nedstrøms Svanfossen ble trolig bare delvis observert under kartleggingen
grunnet de dårlige siktforholdene. De potensielle gyteområdene som ble observert ved
Ertesekken, da særlig områdene langs vestbredden av elven, inneholdt en relativt stor andel
finstoffer. Grusen fremstod som delvis pakket i finsedimenter som sannsynligvis kan redusere
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eggoverlevelse dersom ørreten gyter her. I rapporten av Johnsen (2004) er imidlertid
områdene langs denne vestlige elvebredden kategorisert som potensielle gyteområder, da det
ikke er registrert gyteaktivitet akkurat her. Men det finnes også finsedimenter innimellom
grusen i områdene lenger ut mot midten av elven. Mangel på gode gyteområder kan i likhet
med skjultilgangen være en begrensende faktor for fiskeproduksjonen i området.

Aktuelle tiltak
Redusere utslipp av finsedimenter
Ut ifra kartleggingsresultatene er fiskeproduksjonen i vassdraget er trolig begrenset av både
tilgang på skjul for ungfisk samt gyteområder for voksen fisk. Ut ifra gradienten i området var
det i utgangspunktet ikke forventet å finne høye skjulverdier, men tilførsel av finsedimenter
fra jordbruksområder forverrer forholdene betydelig. Finsedimentene tilslammer også deler
av de observerte gyteområdene på strekningen og reduserer kvaliteten av disse. Et viktig
tiltak på lang sikt vil derfor være å minimere tilførselen av finsedimenter. Kantvegetasjon
hindrer erosjon og filtrerer ut sedimenter, og kan derfor redusere forurensning fra jorder og
åpen mark. Det er derfor viktig å opprettholde god dekning av kantvegetasjonen i
sidebekkene til Vorma, eller reetablere denne i områder hvor den er fjernet eller redusert.
En alternativ måte å redusere utslippene på kan være å konstruere fangdammer i nedre del
av sidebekker hvor det tilføres spesielt mye finsedimenter. Dette vil imidlertid forutsette en
grundig kartlegging av sidebekker til vassdraget med hensyn på transport av finsedimenter.

Forbedre eksisterende gyteområder
Gyteområdene nede ved Ertesekken har ikke optimalt substrat som følge av høy andel
finsedimenter som delvis pakker til grusen. Disse områdene kan forbedres uten å tilføre ny
gytegrus ved å «rippe» substratet. Ripping gjennomføres ved bruk av gravemaskin utstyrt
med teleripper som fungerer som en stålklo og løser opp bunnsubstratet på stedet uten å
fjerne substrat fra elvebunnen. Så lenge strømhastigheten på gjennomføringstidspunktet er
stor nok vil finsedimenter da virvles opp og frigjøres fra hulrom, og man vil stå igjen med et
renere gytesubstrat for ørreten. Metoden er nærmere beskrevet i Pulg m.fl. (2018).
Alternativt kan det harves med vanlig grabb, men dette er mindre kostnadseffektivt enn
ripping i store vassdrag som Vorma. Tilkomsten til områdene virket uproblematisk.
Anleggskostnadene ved ripping er ikke spesielt store (Pulg m.fl., 2020), og det regnes med at
områdene ved Ertesekken kan rippes i løpet av en dags arbeid. Ripping vil imidlertid ikke
fjerne kilden til degraderingen av habitatet, og det må påregnes vedlikeholdsbehov. Hvor
lang levetiden av et slikt tiltak vil være i Vorma er vanskelig å estimere i forkant av
gjennomføring, men erfaring fra andre elver tilsier en levetid på minst 5 år.

24

NORCE Norwegian Research Centre AS

www.no rceresearch.no

Figur 12. Dronebilde av Ertesekken. De skraverte feltene angir omtrentlige områder som bør rippes.
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Etablere nye gyteområder
Det ble også avmerket to steder under kartleggingen som er egnet for å etablere nye
gyteplasser like oppstrøms Svanfossen. Disse plassene er merket av i Figur 13 og Figur 14.
Ved hvert av områdene kan det legges ut minst 50 m2 med gytegrus. Det nederste området
har grei tilkomst fra vei for å komme til med maskiner, mens ved det øverste området må
dette utredes nærmere med grunneier og entreprenør om dette blir aktuelt. Kostnadene i
forbindelse med grusutlegg er selve grusen, transport og maskinarbeid. Totale kostnader for
egnet grus varierer mellom leverandører, og kan av erfaring beløpe seg på mellom ca. 200 –
400 kroner per tonn inkl. kjøring. Samlet sett ble det estimert at man kunne etablere
gyteplasser over et totalt areal på 100 m2. Grusen bør legges med snittdyp på 20 – 25 cm slik
at ørreten kan grave til ønsket dybde. Med et snittdyp på 25 cm tilsvarer dette arealet
omtrent 25 m3 (eller 40 tonn) med grus. Om man benytter stor lastebil tilsvarer dette litt i
overkant av to lass med grus. Maskinleie beløper seg vanligvis på inntil 10.000 kroner per
dag. Det regnes med at grusutlegg av denne størrelsesorden kan gjøres innenfor en ramme
på ca. 50.000 kroner med forbehold om god tilkomst.
Gruskvalitet
Kornstørrelse bør være mellom 8 mm og 100 mm, med en mediandiameter (D50) på 20-50
mm. En blanding av grusverksorteringene 16/32 og 32/64 (50 % av hver), singel eller tromlet
pukk med avrundete kanter er godt egnet. Elve- eller morenegrus i tilsvarende
størrelsesklasse er enda bedre og bør foretrekkes. Finsedimentandel (< 1 mm) bør være
lavest mulig, og maksimum 6 %.
Fremgangsmåte
Vanlig fremgangsmåte er å kjøre inn lass med dumper, fordele grusen ved bruk av
gravemaskin og så finjustere grusen manuelt ved bruk av rake/grafs. Det anbefales
fiskebiologisk byggeledelse der fiskebiolog anviser hvor grusen skal legges og finjusterer
grusen på stedet.
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Figur 13. Dronebilde over området rundt øyen oppstrøms Svanfossen. Den rosa sirkelen markerer
brekket som var egnet for utlegg av gytegrus, mens de svarte flekkene markerer eksisterende
potensielle gyteområder.
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Figur 14. Dronebilde over området like ved Svanfossen. Den rosa sirkelen markerer brekket som var
egnet for utlegg av gytegrus i dette området. Plassen ser ut til å ha grei tilkomst fra vei.
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Generelt for fysiske habitattiltak (ripping/grusutlegg)
Tidspunkt for gjennomføring
Arbeidet bør gjennomføres sommerstid (slutt av juli – start av september), men aller helst i
august. Dette fordi all fisk da skal være ute av elvebunnen og det ikke finnes immobile
stadier av fisk (rogn/plommesekkyngel) i substratet. Fisken er dermed i stand til å unnvike
maskiner og arbeid. Dette tidspunktet er også før gytetiden for ørret. I tillegg er flesteparten
av insektene klekket (fra larver/nymfer), altså ute av vannet og flyr. Det er en stor fordel om
utlegg av gytegrus skjer ved lav vannføring slik at fremtidig tørrlegging av gyteområdene
unngås. Ved ripping bør man ha tilstrekkelig vannføring til at vannstrømmen transporterer
finsedimenter bort fra gyteområdet.
Overvåking og etterundersøkelser
Det anbefales overvåking av alle gjennomførte tiltak. I områder som er rippet bør man
evaluere graden av nytilførte sedimenter for å kunne estimere vedlikeholdsbehov for
tiltaket. Grusutlegg bør undersøkes for evt. utspyling samt effekt av tiltaket. Effekt av
grusutlegg kan måles ved å undersøke eggoverlevelse i gytegroper vinterstid, og over lengre
tidsrom ved ungfiskundersøkelser i området (elfiske).

Forbedring av fiskepassasjen ved Svanfossen
Ifølge tidligere rapporter er det ikke registrert at ørret fanget nedstrøms Svanfossen er
gjenfanget ovenfor dammen og det er heller ikke observert ørret i trappen (Johnsen m. fl.,
2014). Befaringen i 2019 viste at trappen ikke er egnet for vandring av annet enn voksen
ørret. Den har i tillegg en bred inntaksluke, og spalten er ikke er godt egnet selv for vandring
av voksen ørret. Det anbefales derfor å redusere bredden av luken (til ca. 40 cm bredde) og
øke høyden inntil vannføringen inn i trappen er tilstrekkelig, slik at den tåler mer endringer i
overvannspeilet og gjør det lettere for fisken å svømme opp. Det anbefales også å
gjennomføre en analyse av driftsituasjoner ved luken for å finne ut når dammen faktisk er
vandringshinder.
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