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Forord
Statens Vegvesen og Jernbaneverket samarbeider om planer for utbygging av firefelts E6 Minnesund –
Labbdalen og dobbeltspor på Dovrebanen Eidsvoll st – Espa i Eidsvoll og Stange kommuner.
Hensikten med utbyggingen er å redusere trafikkulykker og forbedre kapasitet og framkommelighet på
E6, og oppnå bedre kapasitet og kortere reisetid på Dovrebanen. Etatene har etablert Fellesprosjektet
for å bidra til mer helhetlig planlegging og utbygging av veg og jernbane i transportkorridoren langs
Vorma og Mjøsa.
Kunnskap om naturmiljøet er viktig for å kunne tilpasse utbyggingsplanene slik atman tar de
nødvendige hensyn. Utbyggingen av nytt dobbeltspor på Dovrebanen og firefelts E6 vil påvirke vann
og vassdrag i ulik grad. Alle bekker og elver som kan bli påvirket av utbyggingene er kartlagt, og
status for vassdragene er oppsummert. Rapporten tar også for seg anbefalinger om videre arbeid for å
sikre vassdragene, og er et grunnlag for Ytre miljø planen (YM –plan) som utarbeides som en del av
reguleringsplanen.
I tilknytning til reguleringsplanen for E6 og Dovrebanen vil det bli utarbeidet egen plan for ytre miljø.
Aktuelle miljøtiltak knyttet til utbygging av veg og bane innenfor planområdet vil bli beskrevet i den
samlete planen for ytre miljø. Det er også utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for tiltaket.
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Oppsummering og konklusjoner

Av de undersøkte bekkene (se figur 1-4) er det 3 hovedvassdrag som peker seg ut som
spesielt verdifulle med tanke på fisk: Julsrudåa (med Tømtebekken) i Eidsvoll, Labbelva og
Neptunbekken i Stange kommune. Disse bekkene/elvene har bestander av ørret og harr. Selv
om det i denne kartleggingen ikke er fastslått at det er storørret som vandrer opp fra
Mjøsa/Vorma er det på bakgrunn av opplysninger fra lokalkjente og fra andre undersøkelser
stor sannsynlighet for at bekkene fungerer som gyte- og oppvekstområde for storørret.
I Julsrudåa/Tømtebekken er det for første gang fastslått at harr fra Vorma vandrer opp for å
gyte, og fangsten av harryngel høsten 2009 bekrefter gytesuksess, om enn lav. Harr er
tidligere funnet i Neptunbekken, men den ble i registrert i 2009.
Av de andre bekken som er undersøkt er det 4 bekker som har et potensial som kan
videreutvikles med tiltak. Det er Strandlykkjabekken, Nordre- og Søndre Ulvinbekken og
Søndre Markbekken/Kleiverudelva. Her er det problemer knyttet til kulverter og
erosjonssikringstiltak som er de viktigste negative driverne. For Strandlykkjabekken er også
dårlig vannkvalitet et problem. For de andre bekken er vannkvaliteten ukjent.
Ute i reguleringssonen er det ved Ørbekken, Nordre Ulvinbekken, Labbelva og Neptunbekken
områder med gruskvalitet som harr kan benytte som gyteområde, men det er usikkert om
harren benytter disse områdene. Områdene er veldig følsomme for sedimenttilførsel.
Tiltak for å verne om bekkene og områdene ute i reguleringssona i anleggsfasen vil i
hovedsak være knyttet til å redusere sedimenttilførselen som kan øke ved anleggsarbeider og
forurensing fra anleggsmaskiner. Kapasiteten til bekkene er liten i forhold til å motta vann fra
tunneldriving og dette bør fortrinnsvis ledes ut i Mjøsa etter rensing, eller til bekker med lav
verdi.

rao4n 2008-01-23

I driftsfasen bør vann fra veganlegget ikke ledes inn i de bekkene som har fungerende
bestander av ørret/harr eller som har et potensial for fisk etter at tiltak er gjennomført. Bekker
som er gitt lav verdi, også etter tiltak, kan fungere som resipient for vann fra veganlegg så
fremt dette er renset i fangdammer.

1
Oppdrag 143 631; BOD

21.12.2009

c:\documents and settings\bod\mine dokumenter\prosjekter\143 361 e6-dovrebanenbekker\rapport\fellesprosjektet e6 dovrebanen-vassdrag og fisk.docx

2

Oppdragsbeskrivelse

Det skal bygges ny E6 fra Eidsvoll tunellen til Skaberud i Stange. På strekningen mellom
Eidsvoll stasjon og Minnesund skal jernbane traseen utvides, mens det på strekningen
Minnesund – Stange blir etablert ny trase på deler av strekningen, mens det skal bygges
dobbeltspor langs eksisterende strekning.
De planlagte prosjektene krysser mange småvassdrag og det er fare for negativ påvirkning av
vassdragene fra både anleggs- og driftsfasen.

rao4n 2008-01-23

Dette oppdraget har hatt som mål å kartlegge vassdragenes nå-tilstand mht fisk, og da
spesielt ørret og harr. Oppdraget har også hatt som mål å kartlegge vandringshindre i
vassdragene, gi en generell beskrivelse av vassdragshabitat og identifisere følsomme
områder i vassdragene, samt komme med anbefalinger om tiltak for å beskytte vassdragene i
anleggs- og driftsfasen.

21.12.2009
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Området som er kartlagt

Vassdragene som er undersøkt ligger på vestsiden av Vorma og østsiden av Mjøsa. Det er
stor forskjell i utforming og de fysiske prosessene som virker i de to områdene.
Bekkene som munner ut i Vorma drenerer morenemasse og gammel havbunn som er erodert
ned til fjell enkelte steder i dype ravinedaler. Ravinedalene er bevokst med tett løvskog og
blandingsskog og det er stedvis sparsomt med undervegetasjon pga lite lystilgang.
Ravinedalene er stort sett uberørt i forhold til bakkeplanering, og det er lite intensivt drevet
dyrket mark umiddelbart inn mot bekkene. Kantvegetasjonen består av lauvskog med gråorheggeskog med innslag av blandingsskog. Noe hogst forkommer, men det er ingen store
hogstflater som har negativ innvirkning på bekkene. Disse forholdene gjør at bekkene er
følsomme for ytre påvirkninger som kan oppstå som følge av store utbyggingsprosjekter.
Bekkene langs Mjøsas østside er av en annen karakter. Vassdragene på denne siden starter
ofte i myrdominerte områder inne på ”platået” mot vest, og vannet er humusfarget. Bekkene
renner ned langs en bratt åsside ned mot Mjøsa, og drenerer for det meste arealer med et tynt
markdekke over fjell. Området rundt Morskogen og Espa har et mektigere jordsmonn i
terrenget på nedsiden av E6 ned mot Mjøsa.
Vegetasjonen langs bekkene på Mjøsas østside er også dominert av lauvskog med mye
gråor, med innslag av edlere lauvtrær enkelte steder. Det er lite intensivt dyrket mark langs
bekkene.
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Oversiktskart, se figur 1-4.
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Figur 1 Kart som viser strekningen Dokknesevja – Dytterudbekken.
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Figur 2. Kart som viser strekningen Dytterudbekken - Dalsrudbekken.
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Figur 3. Brøhaugbekken - Strandlykkjabekken
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Figur 4. Søndre Markbekken-Kleiverudelva - Neptunbekken
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Metoder

Kartleggingen startet i mai 2009. Det ble lagt ut 3 temperaturloggere (Kleiverudbekken,
Strandlykkjabekken og Julsrudåa) den 28.04.2009. Alle bekkene som er synlige på 1:50000
kart på strekningen ble befart. Befaringen startet ved utløpet av bekkene i henholdsvis Mjøsa
og Vorma. Strekningen opp til dagens E6 ble befart. Det ble tatt bilder i alle bekkene.
Undersøkelsen har fokus på ørret og harr, og det som antas å være første vandringshinder
ble kartlagt og merket av på kart. Vandringshinder for de to artene er noe forskjellig siden
ørret har en bedre evne til å forsere små fosser, stryk og kulverter enn harr. Kategoriseringen
av et vandringshinder har fulgt metoden som nå er tatt inn i klassifiseringsveilederen for
vassdrag (Veileder 01:2009) som benyttes for klassifisering av vassdrag i henhold til
vannforskriften.
Områdene i utløpet av bekkene som drenerer ned i Mjøsa er også forsøkt kartlagt, spesielt
med tanke på at dette kan være gyteplasser for harr. Kartleggingen er gjort ved hjelp av
vading i strandsonene med vannkikkert.
Gyteplasser for ørret og harr er kartfestet der det har vært definerte områder med slikt habitat,
mens det i de fleste bekkene kun forekommer små ”lommer” med egnet gytegrus og er kun
omtalt i teksten som beskriver vassdraget. Substratsammensetning, forekomst av død ved,
erosjonspunkter i elvebreddene, kantvegetasjonstype og utstrekning og utslippspunkter er
kartlagt.
For å registrere harrgyting ble det elfisket i de bekkene som på bakgrunn av første runde med
fysisk kartlegging hadde et potensial som gyteområde for harr. Harrgytingen kan
erfaringsmessig være veldig kortvarig i små bekker, og for å få bedre oversikt ble lokalkjente
fiskere kontaktet. Elfiske ble gjennomført som et ”oversiktsfiske” med kun en gangs overfiske.
Det ble kun fisket på steder hvor observasjon fra bredden med polariserende solbriller ikke
kunne gi sikre data.
På strekningen langs Mjøsa er det mange små vassdrag, og en befaring i slutten av juni etter
en tørr periode viste at flere av disse bekkene var tørre.
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Høsten (15-17. september 2009) ble det gjennomført elfiske for å få tetthetsdata for ørret. Det
ble da fisket i de bekkene som på bakgrunn av kartleggingen våren 2009 hadde et potensial
for ørretvandring.
I slutten av september og i oktober ble de bekkene hvor det ble registrert ørret befart for å
registrere om det gikk opp storørret fra Mjøsa og Vorma for å gyte. Registreringen ble
gjennomført om kvelden med kraftig lys i løpet av 4 kvelder. For å redusere påvirkning på

21.12.2009
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gytefisken ble det ikke elfisket. Det ble også plassert ut to videokameraer med
bevegelsessensorer (i Labbelva og Tømtebekken) i et forsøk på å registrere oppvandrende
fisk.
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Kart er utarbeidet med utgangspunkt i N-50 data. Navnesetting på bekkene følger
navnesettingen i datagrunnlaget så godt det lar seg gjøre, men det er noen bekker uten navn,
og disse bekkene er gitt navn fra nærliggende stedsnavn.

21.12.2009
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Resultater

Resultatene er kort oppsummert i tabellen i vedlegg 1. Vassdragene er gruppert etter hvilken
kommune de tilhører.

5.1

Bekker uten fisk og med lavt potensial for fisk

Mange av bekkene på strekningen er små, og har et lite nedbørsfelt. Nedbørsfeltene for de
små vassdragene er ikke angitt i NVEs databaser, og er ikke beregnet i denne rapporten, men
er mindre enn 500 dekar for mange av bekkene. Dette gir liten vannføring i perioder med lite
nedbør og potensialet for fisk er derfor lavt.
I flere av disse bekkene er det vandringshindre helt nede ved Mjøsa som reduserer
potensialet ytterligere.
I Eidsvoll har 3 av de undersøkte bekkene små nedbørsfelt og det ble ikke registrert fisk under
el-fisket høsten 2009. Bekkene har lavt potensial for fisk. De 3 bekkene er;
Bunes/Dytterudbekken, Ørbekken og Budalsbekken (grensebekken mellom Stange og
Eidsvoll). Bekkene kan allikevel ha verdi for annet biologisk mangfold.
I Stange kommune er det 4 bekker som ikke har et potensial for fisk. Det gjelder Ekebekken,
Frangseterbekken, Kjelsrudbekken og Hestnesbekken ved Espa.

rao4n 2008-01-23

I små vassdrag vil eventuelle utslipp gi store effekter pga dårlig resipientkapasitet. Langs de
fleste av de små bekkene (med unntak av Ekebekken og Frangseterbekken) ligger det
bebyggelse nært opp til bekkene og sjansen for at vannkvaliteten er dårlig for fisk er stor.
Vannkvaliteten er ikke undersøkt i denne undersøkelsen.

21.12.2009
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5.2

Temperatur i 3 bekker

Det ble lagt ut temperaturloggere i 3 vassdrag: Julsrudåa, Strandlykkjabekken og
Kleiverudelva. Loggerne ble lagt ut 28. april 2009 og ble tatt opp ca 20. oktober 2009.
Bekkene representerer variasjonen i de ulike vassdragtypene som er undersøkt.
Temperaturdata er avgjørende for produksjonspotensialet i et vassdrag (Crisp 2000). For ørret
er temperaturintervallet mellom 5-18 C viktig. Lavere temperatur gir ingen vekst, det samme
for temperatur over 18 og opp mot 22 C. Temperatur over 23 C gir lite oksygen i vannet,
samtidig som energibehovet stiger mer enn kapasiteten til å ta opp næring. Høy temperatur
over tid kan føre til fiskedød.
Som figurene under viser, stiger temperaturen jevnt mot begynnelsen av juni. Mye regn
reduserer temperaturen til under 10 C, mens den nok en gang stiger mot slutten av juni.
Temperaturmaksimum nås i overgangen juni-juli. Både i Julsrudåa og Strandlykkjabekken er
temperaturen mer enn 25 C. Resultatene fra Kleiverudelva viser betydelig lavere (maksimum
16 C) temperatur.

rao4n 2008-01-23

Figur 5. Temperaturdata fra Julsrudåa 2009.
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Figur 6. Temperaturdata for Strandlykkjabekken, 2009.

Figur 7. Temperaturdata for Kleiverudelva, 2009.
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Forskjellene i temperaturregime i de 3 undersøkte bekkene kan sannsynligvis forklares med
variasjon i andelen grunnvann i perioder med lite nedbør, men mengden og kvaliteten på
kantvegetasjonen kan også være en forklaringsvariabel. Mengden og kvaliteten på
kantvegetasjonssonen påvirker temperaturen i små vassdrag (Hetrick, Brusven et al. 1998;
Morgan and Metcalfe 2001; Jensen, Gravem et al. 2002; Jonsson and Jonsson 2002; I. A.
Malcolm 2008), men det ser ikke ut til å være noen kvalitativ forskjell på kantvegetasjonen
langs de tre vassdragene. Innslaget av grunnvann er sannsynligvis den viktigste forklaringen
på de observerte forskjellene. Temperaturen i Strandlykkja nådde begynnelsen av juli nesten
30 ºC, og det er mulig at temperaturloggeren har ligget tørt i disse dagene
Vanntemperaturen er en viktig faktor for å initiere gytevandringen og gytetidspunkt hos harr
(Kristiansen and Døving 1996). Resultater fra andre bekker langs Mjøsa som er undersøkt av
Fylkesmannen i Oppland (Finn Gregersen, pers. med.) viser at temperatur over 6 grader ser
ut til å være en nedre grense for gyting. I de bekkene som er undersøkt kommer temperaturen
over 6 ºC første – andre uka i mai.

rao4n 2008-01-23

Oppvandring av ørret styres av en kombinasjon av økt vannføring og temperatur (Crisp 2000)
og starter som oftest når temperaturer synker under 10 ºC. I de undersøkte bekkene ser vi at
temperaturen faller under 10 ºC i slutten av september, og gytefiskregistreringene i oktober er
gjennomført i en periode hvor man forvente oppgang av ørret fra Mjøsa.

21.12.2009
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5.3

Eidsvoll kommune

5.3.1

Dokknesevja, Dokknesbekken

Dokknesbekken renner i et ravinesystem med mye leire i grunnen. Bekkebunnen er dominert
av leire og fin sand og det ble ikke funnet noen områder med bunnsubstrat som kan brukes
som gyteområde for ørret og harr. De få ”lommene” med grus som ble funnet var små (< 1 m 2)
og gruslaget var maksimalt 1 steintykkelse.
Det var stor sedimenttransport i bekken i slutten av april og vannet hadde en sikt på maksimalt
50 cm. I den øvre del av bekken, opp mot Dokken, var det flere mindre ras som tilførte bekken
leire og ved et par punkter hadde bekken gravd nye løp gjennom små ras. Nederst i bekken
renner den over bart fjell som sannsynligvis er et hinder for oppgang av fisk fra evja.
I Dokknesevja er det noen mudderflater og i den øvre delen områder med sump. Disse
områdene kan ha potensial som gyteområde for gjedde og karefisk når vårflommen setter
området under vann.

Figur 8. Dokknesbekken (th) og indre del av Dokknesevja(tv).

Konklusjon: Bekken fungerer ikke som gyte- og oppvekstområde for ørret og harr og har liten
verdi

rao4n 2008-01-23

Sensitivitet: bekken er sensitiv med tanke på tilførsel av sediment.
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5.3.2

Julsrudåa

Julsrudåa (også kalt Stensbyåa) er det største vassdraget på den undersøkte strekningen
som ligger i influensområdet for utbyggingen. Bekken har sitt utspring på Minneåsen, og
renner i en dyp ravinedal fra Stensby sykehus. Julsrudåa er ikke direkte påvirket av intensivt
landbruk, men kan få tilført ekstra næring og sediment via dreneringssystemer i den øvre
delen av bekken (oppstrøms Stensby). Kantvegetasjonen langs bekken er for det meste intakt
med unntak for en flatehogst ved samløpet med Tømtebekken.

5.3.2.1Fysisk beskrivelse
Ved bekkens utløp i Vorma er det en jernbanekulvert (ca 5 meter bred) som delvis er fylt igjen
med stor stein. Dette skaper en sterk strøm gjennom kulverten, og om våren kan harr som er
på vandring opp mot gyte- og oppvekstområdene lengre opp i åa bli hindret fra å vandre opp i
perioder med stor høydeforskjell mellom Vorma og bekken på innsiden av
jernbanekryssingen.

rao4n 2008-01-23

Figur 9. Utløpet av Julsrudåa under jernbanebru.

Fra jernbanekryssingen ved utløpet til Vorma og ca 1 km oppstrøms er det en stor evje og
bekken renner meget sakte unntatt i perioden med lav vannføring i Vorma.

21.12.2009
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I den øvre delen av evja skifter Julsrudåa karakter, og det blir ett definert elveløp med rolig
strøm hele året.

Figur 10. Julsrudåa fra øvre del av evja opp mot samløpet med Tømtebekken.

Bredden er her relativt konstant, 6-7 meter, og dybden varier mellom 10 – 50 cm. Bunnen er
dominert av sand. Det er noe død ved som skaper variasjon i bunnforholdene, men generelt
er det en monoton elvebunn med dårlige habitatkvaliteter for harr og ørret.
Ved samløpet med Tømtebekken er det område med ca 1 meters dybde. Bredden er her ca 4
meter.
Oppstrøms samløpet med Tømtebekken skifter Julsrudåa karakter. Bunnforholdene er
fremdeles dominert av sand, men et tydelig lag med grus og stein er stedvis blottlagt. Ca 50
meter oppstrøms samløpet med Tømtebekken renner Julsrudåa over bart fjell, gradienten
øker og det danner seg stryk og kulper.

rao4n 2008-01-23

Bredden varierer fra 3-5 meter og dybden fra 10 – 100 cm.
I følge Gunnar Opsahl (lokalkjent) var strekningen rundt samløpet med Tømtebekken en
meget viktig gyteplass for harr tidligere, men den ble sterkt redusert i etterkant av utbyggingen
av E6 pga økt sedimentering fra anleggsarbeidene.
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Figur 11. Gytegrus blandet med stein (og noe knust takstein) er synelig på et lite område ca 50 meter oppstrøms
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samløpet med Tømtebekken. Denne gyteplassen var tidligere mye større, men store deler er dekket av sediment.
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Det er kun en kort strekning av Julsrudåa som er tilgjengelig for oppvandrende fisk, pga store
kvistdammer som sperrer åa ca 100 meter oppstrøms samløpet med Tømtebekken. Disse
kvistansamlingene er temporære, men i følge lokalkjente har de sperret elva i en lang periode
(mer enn 10 år).

Figur 12. Nederste kvistdam. Denne danner en fin kulp, og fisk kan vandre forbi her, men hindres av tette
kvistdammer ca 50 meter lengre oppstrøms. Gyteplassen (nærbilde i figur 9) er liten og det er mye finstoff blandet
inn grusen.
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Strekningen oppstrøms kvistdammene er meget variert, med vekslende stryk og kulper. Det er
gode oppvekstforhold på hele den befarte strekningen (ca 350 meter oppstrøms
kvistdammene), selv om bekken også her bærer preg av stor sedimenttransport.
Gytemulighetene er begrenset til små ”lommer” ved utløp av kulper. Det ble ikke registrert
erosjonsskader i elvebreddene eller i skråningene ned til elva.
Det ble i tillegg gjennomført en befaring på en 500 m strekning nedstrøms Stensby sykehus,
og oppstrøms Stensbydammen for å kartlegge sedimentkilder. Det ble ikke påvist noen ras
eller avrenning fra landbruket (fra jorder eller fra dreneringsrør) direkte ut i bekken.
Sedimentet som transporteres i Julsrudåa kommer etter all sannsynlighet fra en kombinasjon
av naturlig erosjon i elveløpet og det som er rester fra tilførsel av sediment under byggingen
av E6 tidlig på -90 tallet.
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5.3.2.2 Fisk
Fiskebestanden i Julsrudåa består av ørret og harr. I den nedre delen av bekken (i evja)
finnes sannsynligvis abbor, gjedde og karpefisk også. I 2004 ble Julsrudåa undersøkt
(Johnsen 2004) og det var første gang harr ble registrert i Julsrudåa.
Harr
Julsrudåa ble undersøkt første gang 28. april og deretter hver 3. dag frem til 14. mai. Første
fisk ble observert 7. mai. For å skåne fisken mest mulig ble det kun elfisket en gang. Fiskene
stod på gyteområdet som er vist i Figur 12. Det ble fanget 3 harr på henholdsvis 44, 43 og 46
cm. Den minste fisken hadde rennende melke. Lengde ble målt og fiskene ble satt ut rett etter
lengdemåling.
Resultatet viser at Julsrudåas nedre del benyttes som gyteområde av harr. Dette bekreftes
ytterligere ved at det ble fanget harryngel under elektrofiske i september, selv om det kun ble
fanget en yngel (lengde 7,5 cm, årsyngel). Denne ble fanget i samløpet mellom Julsrudåa og
Tømtebekken.
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Figur 13. Gyteklar harr ble første gang observert 7. mai. Fisken på bildet er 44 cm lang.
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Ørret
September 2009 ble det fisket over et areal på 75 m2 og fanget 9 ørret. Tettheten er lav; 12
fisk pr 100m2. Minste fisk var 6,9 cm og største fisk var 19,3 cm. I 2004 ble det på en 60 m2
stasjon i samme område fanget 10 fisk i intervallet 6,0 til 21,5 cm. Tettheten ble ikke regnet ut
i 2004, men den er på samme nivå som i 2009.
Det ble kun fanget en årsyngel på stasjonen.

Lengdefordeling for ørret i Julsrudåa
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Figur 14. Lengdefordeling for ørret fra Julsrudåa.

Det ble også elfisket på en strekning oppstrøms vandringshinderet. Dette elfisket ble kun
gjennomført for å kartlegge forekomst av fisk, og her ble det fanget både ørret og ørekyte.
Tettheten var tilsynelatende noe høyere enn nedstrøms vandringshinderet. Lengdefordelingen
var den samme som nedstrøms vandringshinderet, fra 6 til 20 cm.
Det ble kun registrert en stor ørret høsten 2009. Det var en ørret på 1-1,5 kg, som ble
observert nedstrøms samløpet med Tømtebekken
Konklusjon.
Julsrudåa fungerer som gyte- og oppvekstområde for både harr og ørret. Gyteområdene er
sterkt begrenset som følge av sedimentasjon på den nederste gyteplassen, samt at tilgangen
til elva er sterkt begrenset pga. store kvistdammer som fungerer som vandringshinder.
For fisk har bekken høy verdi.
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Sensitivitet: bekken er meget sensitiv med tanke på tilførsel av sediment og for tilførsel av
forurenset vann fra både anleggs- og driftsfasen.
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5.3.3

Tømtebekken

Tømtebekken er en liten bekk som kommer inn i Julsrudåa fra vest. De nederste 50 meterne
har lavt fall, men med et sammensatt bunnsubstrat av stor stein, grus og sand. Grus (ca 0,5 –
2 cm) dominerer. Det er mye finstoff (sand og mindre partikler) i grusen og dette gjør at
området ikke er egnet som gyteplass for verken harr eller ørret. Bredden er varierende fra 2,5
– 3,2 meter. Dybden varierer mellom 5-20 cm ved lav vannføring.
Etter ca 75 m er det et lite fall på ca 1,5 meter delvis dannet av en kvistdam. Dette kan være
et vandringshinder for harr, som ikke har samme evne til å forsere fosser og stryk som ørret.
For stor ørret på gytevandring er ikke dette et hinder, med mindre det pakker seg mer kvist.

Figur 15. Første foss i Tømtebekken.
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Strekningen oppstrøms dette fallet har meget gode gyte- og oppvekstforhold. Bekken varierer
mellom kulper, stryk og små fall (< 30 cm). Bunnsubstratet er dominert av grus (0,5 – 2 cm),
blandet med grov grus (2-5 cm) og stor stein. I de rolige partiene ligger det sand lagret på
sidene, men gytegrusen her er ikke pakket med sand slik som på den nedre strekningen. Ca
175 m opp fra samløpet er det et naturlig vandringshinder der bekken renner over bart fjell.
Det er også flere ”fosser” med spranghøyde på > 1 meter og ingen kulper med tilstrekkelig
dybde nedstrøms fossene.
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Figur 16. Bildet ved elfiskestasjon 2 i Tømtebekken.

Harr
Det ble fanget 1 harryngel ved samløpet med Julsrudåa. Det ble ikke fanget harr lengre opp i
bekken, og det ble ikke observert harr våren 2009 i bekken. Det kan ikke utelukkes at harr har
gytt på den nedre strekningen våren 2009.
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Ørret
Det ble elfisket på to stasjoner i Tømtebekken i 2009. Bekken er ikke elfisket tidligere i den
nedre delen. I 2006 ble en stasjon umiddelbart nedstrøms kulverten under E6 elfisket
(Gravem og Gregersen 2007). Total tetthet var ca 34 fisk pr 100m2, med stort innslag av
årsyngel (ca 30%). De største fiskene (større enn ca 18 cm) var gytemodne. Den nedre
stasjonen ved utløpet er ca 88 m2 og tettheten av ørret er her lav – middels; 23 fisk pr 100 m2.
Den andre stasjonen (30 m2 avfisket areal) ligger ca 30 meter oppstrøms første foss og her er
tettheten beregnet til 163 fisk pr 100 m2, noe som er veldig høy tetthet. Stasjonen ligger rett
ved et meget godt gyteområde. Resultatene fra elfiske i 2009 og 2006 viser at bekken er
meget produktiv både opp og nedstrøms vandringshinderet.
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Lengdefordeling for ørret i Tømtebekken
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Figur 17. Lengdefordeling for ørret i Tømtebekken (begge stasjoner).

Det ble ikke observert stor ørret i gyteperioden høsten 2009. Kameraløsningen som ble satt ut
i bekken viste seg å være for følsom, og reagerte både på turbulens (luftbobler) og kvist som
drev forbi. Dette førte til at minnet raskt ble fullt og det ble ikke filmet noe fisk.

Konklusjon.
Tømtebekken fungerer som gyte- og oppvekstområde for ørret. Det er ikke påvist oppvandring
av stor ørret, men det kan ikke utelukkes at det forekommer. Tettheten av ørret på stasjon 2
indikerer at det har vært lagt store mengder rogn på gyteområdet i nærheten av stasjonen,
men dette kan skyldes at mange bekkestasjonære ørret har benyttet samme gyteområde.
For fisk har bekken høy verdi.
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Sensitivitet: bekken er meget sensitiv med tanke på tilførsel av sediment. Bekken har stor
sedimenttransport og store lagre av sediment i rolige deler av bekken opp mot kulverten hvor
E6 krysser bekken.
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5.3.4

Ørbekken

Rett nord for Minnesundbrua ligger Ørbekken. Bekken munner ut i Mjøsa ved Sameiga.
Bekken ble undersøkt våren 2009, men det ble ikke observert harr i bekken. Ved lav
vannstand i Mjøsa renner bekken over en strekning med grus (ca 0,5–3 cm) i reguleringssona
(se Figur 18). Dette er et potensielt gyteområde for harr, men grusen var dekket av
grønnalger. Dette viser at det sannsynligvis er et problem med tilførsel av næringssalter i
bekken.

Figur 18. Utløpet av Ørbekken. Bildet er tatt 28. april 2009 og viser at det i utløpsområdet er grus som kan brukes
som gyteplass for harr.

Elfisket høsten 2009 viste at det heller ikke var ørretyngel i bekken. Bekken går ikke tørr selv
om nedbørsfeltet er lite.
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Ved utløpet av bekken er den lagt i rør, og oppstrøms jernbanekulverten er bekken
erosjonssikret i sidene og på bunnen. Det er stort fall på en ca 10 m. strekning oppstrøms
jernbanen. I flom blir sannsynligvis vannhastighetene for høy for både ørret og harr her, og
ved lav vannføring er det kun en tynn film (1-2 cm) som renner over bunnen.
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Figur 19. Ørbekken er lagt i rør under en privat veg og jernbanen, og danner et vandringshinder.

Konklusjon.
Ørbekken fungerer ikke som gyte- og oppvekstområde for ørret eller harr. Bekken i
reguleringssona har et potensial som gyteplass for harr.
For fisk har bekken lav verdi. Verdien av reguleringssona kan være høy dersom harr gyter
her.
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Sensitivitet: bekken har middels sensitivitet for sedimenttilførsel. Utløpsområdet er sensitivt for
sedimenttilførsel. Vannkvaliteten er sannsynligvis dårlig, og bekken er sensitiv for tilførsel av
forurenset vann.
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5.3.5

Dalsrudbekken

Bekken renner åpent en kort strekning (ca 50 meter) fra Mjøsa til kulverten under jernbanen
som er et vandringshinder. Bredden varierer mellom 1 og 2 meter og dybden mellom 10-40
cm på lav vannføring. Bunnsubstratet er dominert av stor stein (20 – 50 cm) med noe mindre
stein og enkelte små lommer av grus. Utløpet av bekken renner i en vifteform, og er dominert
av stein og grov grus, og er ikke egnet som gytemedium for harr.

Figur 20. Dalsrudbekken 27. april 2009. Bildet er tatt midt på strekningen mellom Mjøsa og jernbanen. Jernbanen
kan skimtes i bakgrunnen.

Det ble ikke observert harr i bekken, verken om våren eller høsten. Det ble elfisket i
september. Det ble kun fanget en ørret på 17,7 cm. Det ble ikke observert fisk som unnslapp
elektrodene, og det er derfor sannsynlig at denne ørreten har vandret opp fra Mjøsa og
stammer fra en bekk i nærheten.
Konklusjon.
Dalsrudbekken fungerer ikke som gyte- og oppvekstområde for ørret, og har et lavt potensial
selv om jernbanekulverten endres for å sikre oppvandring.
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For fisk har bekken lav verdi.
Sensitivitet: bekken har relativt stort fall, og få kulper hvor sedimentering kan bli et problem.
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5.3.6

Brøhaugbekken

Bekken er pga vandringshinderet som jernbanekulverten representerer kun 20 meter lang.
Oppstrøms jernbanekulverten renner bekken gjennom en hage og er delvis steinsatt før den
går i rør under fylkesveien. Oppstrøms fylkesveien er bekken fra naturens side bratt og ikke
egnet for fisk. Bekken er ca 1 meter bred og maksimalt dyp i kulpene er ca 30 cm ved lav
vannføring. Bunnen er dominert av stor stein (20-50 cm). Bekken sprer seg i en vifte i
reguleringssona i Mjøsa. Bunnen her er også dominert av stor stein.
Det ble ikke observert harr i bekken eller ved utløpet, og det ble ikke fanget noe fisk under
elfisket høsten 2009.

Figur 21. Utløpet av Brøhaugbekken. Jernbanen skimtes i bakgrunnen.

Konklusjon.
Brøhaugbekken fungerer ikke som gyte- og oppvekstområde for ørret eller harr, og har et lavt
potensial selv om jernbanekulverten endres for å sikre oppvandring. Strekningen som blir
tilgjengelige for fisk vil kun øke med 30-40 meter.
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For fisk har bekken lav verdi.
Sensitivitet i anleggsperioden: bekken har relativt stort fall, og få kulper hvor sedimentering
kan bli et problem.
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5.3.7

Søndre Ulvinbekk

Bekken er helt sperret for oppvandring av fisk av en jernbanekulvert ca 5 meter over høyeste
vannstand i Mjøsa. Jernbanekulverten er ca 50 cm bred, og ved lav vannføring er vanndypet
er 1-2 cm. Ved høy vannføring blir sannsynligvis vannhastigheten for stor.
Oppstrøms jernbanekulverten er det en åpen strekning på ca 200 meter før bekken er lagt i
rør. På denne strekningen er bunnen dominert av grus (0,5–3 cm) iblandet noe stor stein. Det
er noe sand lagret langs bekkekantene og i små bakevjer, og grusen har høyt innhold av
finstoff og er pr i dag usikkert som gytemedium. Kantvegetasjonen langs bekken er delvis
bevart, men et jorde på nordsiden av bekken går helt ned til bekkekanten og kan være kilden
til sedimentlagrene.
Det er usikkert om bekken har tilstrekkelig vannføring for opprettholdelse av fiskebestander i
perioder med lite nedbør.

Figur 22. Utløpet av Søndre Ulvinbekken sett fra strandsona i Mjøsa (tv) og bekken ca 150 meter oppstrøms
jernbanen og fylkesveien (th).

Det ble ikke observert harr i bekken eller ute i strandsona våren 2009. Det ble heller ikke
fanget fisk med elfiske høsten 2009.

Konklusjon.
Søndre Ulvinbekken fungerer ikke som gyte- og oppvekstområde for ørret eller harr. Bekken
oppstrøms jernbane og fylkesvei er kort, og den har et lavt-middels potensial selv om
jernbanekulverten endres for å sikre oppvandring

rao4n 2008-01-23

For fisk har bekken lav verdi.
Sensitivitet: bekken er følsom for økt tilførsel av sediment. Bekken ser ikke ut til å være
belastet med tilførsel av næringssalter og har lav-middels sensitivitet.
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5.3.8

Nordre Ulvinbekken

Bekken har sitt utspring i Ulvintjernet, og har sikker vannføring hele året. Bekken hadde
tidligere oppgang av stor ørret fra Mjøsa i følge Mæhle som eier eiendommen som bekken
renner gjennom fra fylkesveien og ned til jernbanekulverten. Det tyder på at jernbanekulverten
ikke er et vandringshinder.

Figur 23. Utløpet av Nordre Ulvinbekken.

Bekken renner i en stor vifteform i reguleringssona i Mjøsa, og dybden blir kun 1-5 cm. Dette
kan være et problem for oppvandrende harr. Bunnsubstratet i reguleringssona vurderes som
for grovt til harrgyting.

rao4n 2008-01-23

Lengden mellom utløpet i Mjøsa og jernbanekulverten (det er to parallelle løp) er ca 50 meter.
Bunnen er her dominert av grov grus (2-5 cm) og grus (0,5-2 cm), med noe stor stein (530cm) innblandet. Dybden i perioder med lav vannføring varierer fra 5 cm på stryk, til 20-30
cm i kulpene. Bekken er delvis ”kanalisert” og steinmasser fra bekken er lagt opp på hver side
av bekken. Det er begrenset gyteareal.
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Oppstrøms jernbanen ligger det en kulvert under en privatvei som pga stor hellingsvinkel og
lite tverrsnitt er et vandringshinder.

Figur 24. Privat kulvert i Nordre Ulvinbekken. Kulverten fungerer som et vandringshinder pga høyt fall.

Bekken har meget varierte og gode oppvekst- og gyteforhold oppstrøms den private kulverten.
Det ble ikke observert harr våren 2009. Elfisket høsten viset at det er en stor bestand
steinsmett i bekken. Det ble fanget 22 steinsmett (fra 3,4 – 9,1 cm). Det ble kun fanget 3 ørret,
en umoden hunn 21 cm, og to modne hanner (20,7 og 21,5 cm). Det ble ikke fanget fisk
oppstrøms privatkulverten. Fravær av yngre fisk indikerer at det er en ustabil bestand her, og
at det er sannsynlig at fiskene har vandret inn fra Mjøsa og har sin opprinnelse i en annen
bekk.
Konklusjon.
Nordre Ulvinbekken fungerer i dag sannsynligvis ikke som gyte- og oppvekstområde for ørret
eller harr. Bekken oppstrøms jernbane og privatvei har et stort potensial. I reguleringssona er
det et stort potensial for harrgyting.
For fisk har bekken middels verdi, men får stor verdi dersom det gjennomføres tiltak for å
bedre vandringsmulighetene for fisk gjennom kulvertene. For å sikre oppgang av harr om
våren kan det være aktuelt å samle vannføringen i ett løp i reguleringssona.
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Sensitivitet: bekken er følsom for økt tilførsel av sediment. Forurensingsstatus er ikke kjent,
men bekken renner gjennom noe landbruksmark og har muligens noe høye
næringssaltverdier. Bekken kan derfor klassifiseres som sensitiv for ytterligere tilførsel av
forurenset vann.
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5.3.9

Budalsbekken

Denne bekken ligger på grensen mellom Eidsvoll og Stange kommuner. Fra utløpet i Mjøsa til
jernbanekulverten er det ca 30 meter. Bunnen er dominert av stor stein med grov grus
innblandet. Gytegrus ble kun funnet rett nedstrøms jernbanekulvert. Bekken er ca 1 meter
bred.

Figur 25. Budalsbekken mellom jernbanekulverten og Mjøsa (tv) og elvebunnen oppstrøms jernbanen som er sikret
med steinblokker.

Vandring videre oppover bekken er blokkert av jernbanekulverten og sikringstiltaket
oppstrøms kulverten.

Konklusjon.
Budalsbekken fungerer ikke som gyte- og oppvekstområde for ørret eller harr. Bekken
oppstrøms jernbane og fylkesvei er kort, har stor hellingsvinkel, og den har et lavt potensial
selv om jernbanekulverten endres for å sikre oppvandring
For fisk har bekken liten verdi.
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Sensitivitet: bekken er lite følsom for økt tilførsel av sediment og ser ikke ut til å være belastet
med næringssalttilførsel slik at den har en viss rensekapasitet for utslipp av vann fra
veganlegget.
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5.4

Stange kommune

5.4.1

Strandlykkjabekken

Bekken er undersøkt i 2003 (Kjellberg 2004) av NIVA og den nedre delen av bekken var sterkt
påvirket av næringssalter og hadde store forekomster av trådformete grønnalger. Under
befaringen våren 2009 ble det også påvist mye grønnalge i den nedre delen (nedstrøms
jernbanebru) av bekken og i bekkeløpet i reguleringssona. I følge NIVA kan dette muligens
spores til utslipp fra overløp i pumpestasjonen som ligger ved bekken, samt fra lekkasjer og
utslipp fra landbruket.

Figur 26. Utløpet av Strandlykkjabekken. Elveløpet er samlet, men med stort fall og grunt og er sannsynligvis
vanskelig å forsere for harr om våren.
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Bunnforholdene er dominert av stein (5-30 cm), grov grus (2-5 cm) og stor stein. Gytegrus
forkommer på utløpet av kulpen nedstrøms jernbanen, og det er spredte ”lommer” med
gytegrus fra jernbanen opp til fylkesveien. Oppveksthabitat for ungfisk av ørret og harr er
middels-godt i hele bekkens lengde. Bredden varierer mellom 2 -3 meter.
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Oppstrøms jernbanen er bekken sikret med store steinblokker på en 10 meter lang strekning
med stort fall, som fungerer som et vandringshinder. Bekken er lagt i en betongkulvert under
fylkesveien som også er et vandringshinder.

Figur 27. Strandlykkjabekken. Oppstrøms jernbanekulvert (tv) og kulvertutløp under fylkesvei (th).

Det ble ikke observert harr våren 2009, og i undersøkelsen til NIVA ble det heller ikke
observert harr eller ørret. Elfisket høsten 2009 ble gjennomført med en gangs overfiske. Det
ble fanget 4 ørret oppstrøms jernbanen (17,2 – 23 cm). Den største fisken var en
kjønnsmoden hann. Nedstrøms jernbanen ble det ikke fanget eller observert fisk. Det er
sannsynligvis ikke noen egne fiskebestander i bekken. I en samtale med en nabo ble det
opplyst at det år om annet ble flyttet fisk fra nedre del av bekken og forbi jernbanen av en
interessert fisker, men det har ikke lyktes å komme i kontakt med vedkommende.

Konklusjon.
Strandlykkjabekken fungerer dårlig som gyte- og oppvekstområde for ørret og harr.
Vandringshindrene i bekken, samt dårlig vannkvalitet er hovedårsakene.
For fisk har bekken liten verdi i dagens situasjon, men kan få betydelig høyere verdi dersom
tiltak for å redusere næringssalttilførselen gjennomføres samt at vandringshindre
fjernes/modifiseres.
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Sensitivitet: bekken er middels følsom for økt tilførsel av sediment. Den er følsom for utslipp
av forurenset vann fra veg pga dårlig resipientkapasitet.
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5.4.2

Søndre Markbekken – Kleiverudelva

Bekken renner en kort strekning (ca 15 meter) fra jernbanekulverten og ned i Mjøsa. Ved lav
vannstand er det en stor høydegradient i reguleringssona i Mjøsa og bekken renner her i en
vifteform noe som gjør oppvandring av harr vanskelig.

Figur 28. Utløpet av Kleiverudelva. Elva går her i stryk og fosser med små kulper i en slags trappetrinnsformasjon.

Fra strandlinja (ved normal vannstand i Mjøsa) og ca 5 meter oppstrøms jernbanen er
bekkebunnen dominert av stor stein og delvis blokk. Det finnes noen små ”lommer” med
gytegrus innimellom stor stein, men dette er marginalt. Bredden varierer mellom 2-4 meter.
Jernbanekulverten representerer ikke noe vandringshinder. Ca 5 oppstrøms jernbanekulverten er vandringsmulighetene sperret av sikringstiltak (store steinblokker som kjedet
sammen) i bekken. Se Figur 29.
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Kulverten under fylkesveien ca 30 m oppstrøms jernbanen er også et vandringshinder.
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Figur 29. Strekningen oppstrøms jernbanekulvert i Kleiverudelva.

Det ble ikke observert harr i bekken eller nede i strandsona våren 2009. Det ble fanget 5 ørret
(fra 16,3 til 19,8 cm) og steinsmett. Ingen av fiskene var kjønnsmodne. Det er sannsynlig at
ørreten har vandret inn fra Mjøsa på næringssøk og ikke representerer en egen bestand i
bekken.

Konklusjon.
Kleiverudelva fungerer dårlig som gyte- og oppvekstområde for ørret eller harr.
Vandringshindrene i bekken er hovedårsaken.
For fisk har bekken liten verdi i dagens situasjon, men kan få betydelig høyere verdi dersom
vandringshindre fjernes/modifiseres. Oppstrøms E6 er det et vandringshinder som er knyttet til
den gamle veien. Dersom kulvertene under E6 og fylkesveien modifiseres så må også dette
hinderet fjerne4s/modifiseres.

rao4n 2008-01-23

Sensitivitet: bekken er lite følsom for økt tilførsel av sediment. Lite sensitiv for tilførsel av
forurenset vann.
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5.4.3

Labbelva

Elva ble undersøkt av NIVA i 2003 (Kjellberg 2004) med fokus på vannkvalitet og
forurensingssituasjonen. Befaringen i 2009 ble gjennomført 20. mai. Labbelva var i
utgangspunktet ikke med i kartleggingen, men ble tatt inn som en del av prosjektet i midten av
mai.
Fisk kan vandre opp til en foss nedstrøms et nedlagt sagbruk i Labbelva. Kulvertene i
forbindelse med jernbanen og fylkesveien/P-plassen representerer ikke noe vandringshinder.
Bredden varierer mellom 3 og 5 meter, men oppstrømsfylkesveien er den smalere 2-3 meter
bred. Bunnforholdene varierer mye, men er dominert av stein (5-30 cm). I nedre del (der
hellingsvinkelen er lavest) er det små partier med fin gytegrus blandet med noe grovere grus,
og her er det noe innblanding av fint sediment (sand, silt). Oppstrøms fylkesveien er det stein
og grov grus. Det er middels – gode gyteforhold for ørret. For harr er det mulig å gyte
nedstrøms jernbanekulverten. Oppvekstforholdene er middels – gode.

Figur 30. Utløpet av Labbelva ved lav vannstand i Mjøsa (tv) og et bilde fra strekningen rett nedstrøms
jernbanekulverten (th).
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Figur 31. Under jernbanekulvert (tv) og inne i kulverten under fylkesveien (th).

Vannkvaliteten i Labbelvas nedre del er moderat påvirket av næringssalttilførsel i følge NIVA
rapporten. I øvre del er det problem med utlekking av jernforbindelser fra det gamle
barkdeponiet.
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5.4.3.1 Fisk
Det ble ikke observert harr under vårens befaringer, men i følge bestyrer på den lokale
butikken ble det fisket harr i nedre del av elva og ved utløpet tidligere på våren 2009.
Elfisket høsten 2009 kunne ikke bekrefte at harr hadde gytt i Labbelva i 2009, men tidspunktet
kan ha vært sent og harren allerede utvandret til Mjøsa (Kristiansen and Døving 1996).
Det ble elfisket på en stasjon nedstrøms jernbanen og fanget 20 ørret. Tettheten av ørret er
lav, 16 fisk pr m2. Fisken var fra 4,4 cm til 20 cm, og representerer 4 aldersklasser. Resultatet
viser at ørret gyter i Labbelva.
Lengdefordeling for ørret i Labbelva
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Høsten 2009 ble elva undersøkt 4 ganger for å se om det var gått opp storørret fra Mjøsa, og
det ble satt ut et videokamera med bevegelsessensor i et forsøk på å registrere gytefisk.
Kameraet ble montert nedstrøms jernbanekulverten, men virket ikke etter hensikten
(følsomheten gjorde at opptak ble startet av luftbobler, kvist etc). Det ble ikke observert
storørret i løpet av høsten 2009.
Konklusjon.
Labbelva fungerer som gyte- og oppvekstområde for ørret, og har muligens også samme
funksjon for harr.
For fisk har bekken stor verdi i dagens situasjon,

rao4n 2008-01-23

Sensitivitet: elva har et relativt stort fall, og er middels sensitiv for sedimenttilførsel. Den er
følsom for økt tilførsel av forurenset vann fra veger.
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5.4.4

Neptunbekken / Skaberudbekken

Bekken renner åpent ca 30 meter fra utløpet i Mjøsa og til jernbanekulverten. Denne kulverten
kan været et delvis vandringshinder ved lave og høye vannføringer. Fra jernbanekulverten er
det mulighet for å vandre ca 150 meter til et vandringshinder rett nedstrøms utløpet av
kulverten under fylkesveien. Bekken er lagt i rør på en 160 meter lang strekning oppstrøms
fylkesveien.

Figur 32. Utløpet av jernbanekulverten i Neptunbekken.
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På strekningen nedstrøms fylkesveien er bekken ca 1,5 meter bred, og dybden varierer fra 1-5
cm i stryk til 30-40 cm i kulpene ved lav vannføring. Bunnforholdene er varierte. Nedstrøms
jernbanekulverten dominerer grus (0,5 – 2 cm) og grov grus.

Figur 33. Neptunbekken nedstrøms jernbanen ved utløpet (tv) og bilde fra strekningen mellom jernbanen og
vandringshinderet.
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Oppstrøms jernbanekulverten er bekken gradvis brattere opp mot vandringshinderet og stein
overtar som dominant bunnsubstrat. Det er flere gyteplasser ved utløpet av kulpene på denne
strekningen. Bekken er erosjonssikret ned mot jernbanen.
Neptunbekken oppstrøms den 160 meter lange bekkelukkingen er meget variert, med kulpstryk sekvenser og flere gode gyteområder.

5.4.4.1 Fisk
Den første befaringen ble gjennomført 20. mai og dette har sannsynligvis vært for sent i
forhold til å registrere harrgyting. Harr ble registrert av Kjellberg i 2004 (Kjellberg 2004). Det
ble ikke registrert harr under elfisket høsten 2009.12.02
Neptunbekken ble elfisket i september 2009. Det ble elfisket på to stasjoner; nedstrøms
jernbanen og på strekningen mellom jernbanen og vandringshinderet. Tettheten nedstrøms
jernbanen var lav – middels; beregnet til 26 fisk pr 100 m2. Lengden varierte fra 6,0 cm til 16,3
cm. Det ble ikke fanget noen gytemodne hunnfisk. Minste gytemodne hannfisk var 11,5 cm.
Nedstrøms jernbanen ble det i tillegg fanget 8 steinsmett (4,3 – 8,2 cm).
På strekningen oppstrøms jernbanen er tettheten beregnet til 38 fisk 100 m2 og det er middels
– god tetthet. Ørreten målte fra 9,4 til 20,1 cm. Ingen modne hunnfisk. Minste modne hannfisk
14,5 cm.
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Figur 34. Lengdefordeling for ørret. Data fra begge elfiskestasjonene.
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Konklusjon.
Neptunbekker fungerer som gyte- og oppvekstområde for både ørret, harr og steinsmett.
Bekken har middels – gode tettheter og er kan klassifiseres som en viktig bekk i denne delen
av Mjøsa.
For fisk har bekken stor verdi i dagens situasjon.

rao4n 2008-01-23

Sensitivitet: bekken er sensitiv for sedimenttilførsel og den er også følsom for tilførsel av
forurenset vann fra veganleggene.
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5.5

Mulig gyteplasser i reguleringssona

I fire av bekkene er det grunne områder i utløpet som harren kanskje benytter for å gyte. Dette
gjelder Ørbekken, Nordre Ulvinbekken, Labbelva og Neptunbekken/Skaberudbekken.
Det er viktig at disse områdene tas hensyn til i forbindelse med utfylling i Mjøsa, og de bør tas
med i betraktning ved planlegging av tiltak for å sikre bekkene mot negativ påvirkning fra
utbyggingsprosjektene.
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Se kart side 4 og 5.
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Tiltak i anleggsfasen

Økt sedimentmengde i avrenning fra anleggsvirksomhet er i mange vassdrag et stort problem
(Waters 1995).
Problemene knyttet til økt sedimenttilførsel er blant annet:
Reduksjon av habitatvariasjon i elver og bekker pga av tilslamming i
bunnsubstratet
Ødeleggelse av gyteplasser for ørret, laks, harr
Reduksjon av lystilgang i elver, bekker og innsjøer
Forandringer i lokal geomorfologiske prosesser pga økt sedimentmengde
som ikke følges av økt vannføring
Redusert overlevelse for abborfisk/karpefisk/gjedde pga av tilslamming av
rogn etter gytetiden
Det er viktig å merke seg at den naturlige sedimenttransporten i et vassdrag er sterkt knyttet
variasjon i vannføring (Waters 1995), og stor vannføring gir økt sedimenttransport og mindre
problem med lokal lagring i elvesengen. Ved flom skjer som oftest lagring av sediment langs
elvebreddene eller ute på flomsletta.
Avrenning fra anleggsområder derimot tilfører sediment til vassdragene ved lav vannføring
(spesielt ved graving i elva og i elvebreddene) og sedimentmengdene er mye høyere etter
små regnskyll i forhold til det naturlige nivået.
Noen årsaker til økt avrenning er:
-

Fjernet vegetasjon fra mark- og busksjiktet som binder jordsmonnet
Forandring av arealets hellingsvinkel
Redusert jordsmonnets porøsitet som fører til mindre infiltrasjon
I mange tilfeller samles vann fra et større areal inn i en vannvei som ikke er
tilpasset økt vannføring og erosjon starter
Pumping av vann med høyt sedimentinnhold fra byggegroper

-

Tiltak i anleggsfasen:
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-

Sikring av anleggsområdet med siltgjerder
Plan for vedlikehold av sikringstiltakene
Tilsåing av ”åpnet areal”
Dersom det er behov for graving i bekken bør det benyttes sedimentmatter el.l. som
reduserer mengden sand og finstoff ned i bekken.
Erosjonssikringsnett i bratte skråninger
Merking og inngjerding av følsomme områder
Sedimentmatter for å fange sediment i elva
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7

Generelle tiltak i driftsfasen

Overvann fra jernbaneanlegget vil i liten grad være problematisk, med et mulig unntak for
vann fra tunnelen. Det bør unngås å lede vann direkte ned i de bekkene som er gitt stor verdi i
rapporten.

rao4n 2008-01-23

Overvann fra vei medfører forurensing avhengig av trafikkmengden (se rapport UTB 2004/08)
og rensetiltak for overvann må på plass før vann fra veganleggene slippes inn på bekkene
som er gitt stor verdi eller som er følsomme for ytterligere påvirkninger. For disse bekken bør
det meste av overvannet fra veg ledes vekk for ikke å forringe situasjonen.
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Verdi etter Funksjonell
utbedringer
for fisk

Tetthet av
ørret

Gytemuligheter
for ørret

Spesielle
utfordringer ved
bygging

Vassdrag

Kommune

Nåverdi

Sensitivitet

Julsrudåa

Eidsvoll

2

Høy

3

Ja

Lav

Ja

Sedimenttilførsel

Redusert av store kvistvaser som stopper i gamle brukar. Ved utløpet av Nedre del av bekken har store sedimentlagre som i følge lokalkjente stammer fra
Julsrudevja er vandringen om våren for harr begrenset pga utfyllling i tidligere veibygging. Harrgyting påvist i 2009 i nedre del av elva på strekning som er
elveløpet under jernbanen.
sterkt redusert av sediment fra tidligere utbygging.

Tømtebekken

Eidsvoll

3

Høy

3

Ja

Middels - Høy

Ja

Sedimenttilførsel

Gode, mulig vandringshinder ved lite fossefall ca 170 meter opp i bekken

Gode gytemuligheter i hele bekken.

Ørbekken

Eidsvoll

1

Middels

1

Nei

-

Nei

-

Begrenset av kulvert ved kjørevei og av jernbanekulvert

Ikke reproduserende bestand. Sannsynligvis problem med næringstilførsel fra
spredt bebyggelse. Potensial for harrgyting i reguleringssona.

Dalsrudbekken

Eidsvoll

2

Lav - middels

2

Ja

Meget lav

Nei

-

Begrenset til området nedstrøms jernbanen. E6 er også et
vandringshinder

Ikke reproduserende bestand av ørret, men sannsynlig fisk som vandrer opp fra
Mjøsa.

Brøhaugbekken

Eidsvoll

1

Lav

1

Nei

-

Nei

Sperret av jernbanekulvert

Ikke reproduserende bestand.

Søndre Ulvinbekken

Eidsvoll

1

Høy

2

Nei

-

Ja, etter tiltak

Sedimenttilførsel,
næringssalt tilførsel

Sperret av jernbanekulvert

Gode gytemuligheter oppstrøms fylkesveien. Bekken kan muligens gå tørr, men har
ikke gjort det i 2009. Middels potensial pga kort strekning oppstrøms dagens
vandringshinder.

Nordre Ulvinbekken

Eidsvoll

2

Høy

3

Ja

Lav

Ja

Sedimenttilførsel,
næringssalttilførsel

Kulvertrør som er lagt i forbindelse med en lokal vei sperrer oppgang.
Jernbanekulvert kan også være en sperre for oppgang.

Små "lommer" med gytegrus på tilgjengelig strekning. Gode gytemuligheter
oppstrøms vandringshinder. Grunne områder ved utløpet av bekken i
reguleringssona kan benyttes som gyteområde av harr.

Budalsbekken

Eidsvoll

2

Lav

2

Ja

Lav

Nei

-

Sperret av jernbanekulvert og sikringstiltak oppstrøms jernbanekulvert

Ikke reproduserende bestand av ørret, men sannsynligvis kan bekken benyttes av
fisk som vandrer opp fra Mjøsa.

Strandlykkjabekken

Stange

2

Middels

3

Ja

Meget lav

Ja

Sedimenttilførsel og
næringstilførsel

Delvis sperret av jernbanekulvert og sikringstiltaki forbindelse med
denne. Helt sperret av kulvert under fylkesvei.

Små"lommer" med gytegrus mellom store steiner. Stor sannslynlighet for at ørret i
bekken kommer fra nærliggende bekker., eller erflyttet fra området nedstrøms
jernbanekulvert.

Søndre Markbekken
Kleiverudelva

Stange

1

Lav

1

Nei

Meget lav

Nei

-

Sperret av fylkesveikulvert og sikring i forbindelse med jernbanen

Kun små "lommer" med gytegrus. Stor sannsylighet at ørret som ble funnet i elva
kommer fra nærliggende bekker og har vandret opp fra Mjøsa. Kan også være fisk
fra områder oppstrøms E6.

Frangseterbekken

Stange

1

1

Nei

-

Nei

-

Sperret av jernbanekulvert

Ikke reproduserende bestand av ørret.

Labbelva

Stange

3

Middels

3

Ja

Middels

Ja

Sedimenttilførsel

Naturlig hinder ca 350 meter fra utløpet

Begrensede områder med gytegrus oppstrøms fylkesveien og nedstrøms jernbanen.
Gruntområde ved utløpet kan benyttes som gyteområde av harr.

Neptunbekken /
Skaberudbekken

Stange

3

Høy

3

Ja

Middels - høy

Ja

Sedimenttilførsel og
næringssalttilførsel

Naturlig hinder ca 250 meter fra utløpet. Jernbanekulvert kan være
hinder ved stor vannføring i gytetiden.

Gode gytemulighter i hele bekken. Her går det i følge lokalkjente opp harr om
våren. Det ble ikke registrert harr i 2009. Harren kan benytte gruntområde i Mjøsa
ved utløpet av bekken som gyteområde .

Forklaring til rangering

1 - lav verdi
2 - middels verdi
3 - høy verdi

Vandringsmuligheter

Kommentarer

