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Sammendrag: 
Hovedmålet med kartleggingen var å tette kunnskapshull om fiskestatus i bekker og mindre elver som 
er aktuelle i vannforskriftsarbeidet. Hensikten med kartleggingen varierer med de ulike bekkene, og er 
enten å kontrollere effekter av tidligere tiltak, få indikasjon på tettheter, arts- og aldersfordeling av fisk 
og i noen tilfeller fastslå hvorvidt bekken var fiskeførende eller ikke. Resultatene vil i stor grad bli brukt 
videre for å vurdere de økologiske effektene av ulike barrierer/deminger osv. i vassdragene, med 
hensyn til miljømål som er satt i Forvaltningsplan for Glomma (20165-2021), og i medhold av 
vanmnforskriften. Det gjelder særlig fiskearter som er avhengig av frie vandringsveier. 
 
I 7 vannforekomster (VF) ble 21 elvestrekninger/bekker kontrollfisket på til sammen 32 stasjoner. 
Utvelgelsen av aktuelle bekker og stasjoner foregikk i nært samarbeid med referansegruppa, som 
også i stor grad deltok under det praktiske fisket. Hovedkonklusjonene var: 
 
Følgende bekker har sannsynligvis aldri vært fiskeførende (for liten vannføring/uegnet): 
Utløpsbekk fra Volltjernet (Øste Toten), Sandsbråtebekken (Hurdal) og innløpsbekk til Nordre Holsjø 
(Eidsvoll).  
 

Følgende bekker fungerer nå tilfredsstillende: 
Gudmundbekken (Ullensaker/Eidsvoll), Bundlibekken (Hurdal), Eidsæterbekken (Hurdal), bekk til 
Volltjern (Østre Toten), bekk til Bergevatnet (Østre Toten), bekk til Vesle Damtjenn (Hurdal), Risa 
midtre del (Eidsvoll), bekk til Vesle Damtjenn (Hurdal). 
 

Følgende bekker bør følges opp særskilt videre mht. forsuring: 
Utløpsbekk fra Grønnsjøen (Eidsvoll). 
 

Følgende bekker bør følges opp videre mht. fysiske barrierer (eller inngå i vurderinger): 
Holtåavassdraget (Eidsvoll), utløp Nordre Holsjø (Eidsvoll), Andelva (Eidsvoll), Morttjennsbekken 
(Eidsvoll), utløpselva fra Jønsjøen (Eidsvoll).   
 

Følgende bekker bør følges opp videre mht. partikkelavrenning/eutrofiering: 
Løykjebekken (Eidsvoll). 
 

Følgende bekker bør følges opp videre mht. akutt fiskedød pga. jernutfellinger: 
Risa øvre del (Ullensaker/Eidsvoll). 
 

Følgende bekker bør følges opp videre av andre årsaker:: 
Vangbekken (Nannestad), fordi tettheten var langt lavere enn forventet, og ingen yngel ble påvist 
(mulig forsuring eller fysiske problemer lenger opp). Bekk til Raudtjenn har svært liten ørretbestand. 
 

Emneord: 
EUs vanndirektiv, vannforskriften, barrierer, hydromorfologi, vandringshinder, fisk, gytebekker. 

mailto:helge.bjorn.pedersen@nannestad.kommune.no
http://www.huvo.no/
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Forord 
 
I arbeidet med vannforskriften skal alle vassdrag vurderes i forhold til påvirkninger og miljøtilstand. 
Definerte miljømål skal nås innen oppsatte frister, og behov for tiltak skal vurderes. Det hele 
oppsummeres i lokale tiltaksanalyser som inngår i regionale forvaltningsplaner, med tilhørende 
tiltaksprogram. Regional plan for vannforvaltningen i vannregion Glomma 2016-2021 ble vedtatt av 
Klima- og miljødepartementet 4. juli 2016. 
 
Denne undersøkelsen er et ledd i den videre problemkartleggingen som følger av vedtatt 
forvaltningsplan. Målet med kartleggingen er å få god kunnskap over tilstanden for fisk i bekker og 
mindre elver. I 2014 undersøkte Vannområdeutvalget 26 bekker og elver på tilsvarende måte (notat 
1/2015). Undersøkelsen som nå er foretatt, er gjort for å komplementere dette. Det er denne gangen 
lagt særlig vekt på å kartlegge vassdrag som har demninger/barrierer av ulike varianter. Fiskestatus vil 
i slike tilfeller være et viktig vurderingskriterium for å fastsette økologisk tilstand for vannforekomsten.   
 
I tillegg ble andre vassdrag inkludert dersom de ikke tidligere var elektrofisket og det var et 
behov/ønske om å sjekke tilstanden.  Det ble også kontrollert en del bekker/stasjoner som deltagere i 
referansegruppa av andre årsaker mente var viktige. Samlet sett finnes det nå et godt faktagrunnlag 
over tilstanden for fisk i bekker og mindre vassdrag i vannområdet. 
 
Både når det gjelder å finne og prioritere hvilke bekker og mindre elver som burde kartlegges og hvor 
stasjonene burde legges, har det vært et nyttig og godt samarbeid med jeger- og fiskerforeninger og 
grunneiere, i all hovedsak som deltagere i referansegruppa i vannområdeutvalget. Personer derfra har 
også vært til uvurderlig hjelp under det praktiske fisket, både med sine lokalkunnskaper og for å 
assistere selve kontrollfisket. Uten dette samarbeidet ville det ikke vært mulig å gjennomføre 
kartleggingen i egen regi. 
 
Arbeidet er gjennomført i samarbeid mellom deltagere i referansegruppa og de administrative 
gruppene. Takk til grunneiere for tillatelser, til alle som har deltatt med innspill og/eller under selve 
kontrollfisket og til Fylkesmannen i Oslo og Akershus samt NJFF-Akershus for utlån av utstyr. 
 
Sammen med tidligere gjennomførte fiskeundersøkelser i andre sammenhenger, vil denne 
supplerende kartleggingen utgjøre et viktig grunnlag for videre vurderinger av eventuell tiltaksbehov i 
de enkelte vannforekomstene.  
 
 
 
Hurdal, 1. mars 2017 
  
 
Runar Bålsrud (s) 
Ordfører i Hurdal kommune, og 
leder for styringsgruppa i 
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 
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1. Bakgrunn 

Dette notatet er et ledd i å forbedre det faktiske kunnskapsgrunnlaget om fiskestatus i bekker 

og mindre elver, med særlig vekt på vandringshindre og andre påvirkninger på fisk i forhold 

til vannforskriftens krav. Undersøkelsen er en oppfølging av karakteriseringen som ble utført i 

2011 (notat 1/2011) og innspill som har kommet til i etterkant av dette. Det skal også brukes 

særskilt for å vurdere økologisk effekter av ulike eldre demninger og andre barriarer i 

vassdragene. Det er lagt stor vekt på ønsker og behov som er gitt fra referansegruppa på 

hvilke vassdrag som burde kontrollfiskes. 

 

Det foreligger et relatvit godt kunnskapsgrunnlag fra tidligere fiskeundersøkelser for de fleste 

bekker og elver, men av ulike årsaker er kunnskapsgrunnlaget for dårlig i enkelte vassdrag. 

Hensikten med dette prosjektet var å gjennomføre en kartlegging over hva som er dagens 

status i vassdrag, der det var mangelfullt. Følgende kriterier ble lagt til grunn for utvelgelsen: 

 Vassdrag der karakteriseringen og senere innspill viste en mulig, vesentlig påvirkning på 

fisk i bekker eller mindre elver. 

 Vassdrag der senere innspill er motatt om en mulig, vesentlig påvirkning på fisk. 

 Vassdrag der det er gjennomført tiltak, uten påfølgende biologisk effektoppfølging. 

 Vassdrag som deltagere i referansegruppa mente var viktig å oppdatere status for. 

 

Det ble bevisst ikke gjennomført kartlegging i bekker som følges opp gjennom overvåkingen 

av forsurede og kalkede vassdrag, i regi av Fylkesmannen i Oslo og Akershus og 

Fylkesmannen i Oppland. Tilnærmet alle disse gytebekkene er tidligere undersøkt, opp til 

flere ganger, og status tilfredsstillende kjent. Videre ble det ikke kontrollfisket bekker som av 

andre årsaker er undersøkt, og der status således er kjent. En oversikt er gitt i kapittel 5. 

 

Jeger- og fiskerforeninger, grunneiere og andre deltagere i referansegruppa har bistått aktivt 

både med å plukke ut aktuelle bekker, og delta i feltarbeidet.  

 

Resultatene fra kartleggingen skal brukes både for å sortere ut hvilke bekker som det 

eventuelt er behov for å gjennomføre eksplisitt klassifisering i, mht. morfologisk påvirkning 

og fisk som kvalitetselement, hvilke som antas å være tilfredsstillende kartlagt i form av 

denne enkle undersøkelsen, hvilke som var uaktuelle å følge opp videre og i tillegg beskrive 

en statustilstand der tiltak allerede var igangsatt for en tid tilbake. De ulike bekkene er derfor 

elektrofisket med noe ulike mål for kartleggingen. 

 

Det er en intensjon å følge opp med en ny tilsvarende kartlegging om et par års tid, både for å 

følge opp enkelte av de samme bekkene, og eventuelt undersøke andre bekker som ikke ble 

meldt inn eller prioritert i denne omgang.  

 

Det ble gjennomført en tilsvarende elektrofiskeundersøkelse i 2014 (notat fra Huvo 1/2015), 

og Risa, Gudmundsbekken og Løykjebekken er fisket begge ganger. 
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2. Metode   

Det ble fisket med elektrisk fiskeapparat av modell «Ge Omega FA-4 Terik Technology A/S, 

(SN: 15-454)», og benyttet små «yngel-håver» og noe større håver. Utstyret eies av 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Håver og reserveutstyr ble også lånt av NJFF-Akershus. 

Det ble kun gjennomført en gangs overfiske. Det skyldes dels at det ikke ble ansett for å være 

behov for spesielt stor nøyaktighet i denne kartleggingen, og dels at det var et ønske å bruke 

minst mulig tid per bekk, for å rekke flest mulig bekker. Oppfanget fisk ble midlertidig 

oppbevaret i ei bøtte med vann og lengdemålt straks stasjonen var ferdig avfisket. De ble så 

satt levende tilbake på omtrent samme sted de ble fisket opp. Fisk som passerte forbi håvene, 

ble bare telt som «observert», med anslått lengde og ikke forsøkt fanget igjen. Ingen fisk døde 

som følge av el-fisket. Avfisket areal ble beregnet ved å anslå (skritte opp) lengde og anslå 

bredden (fra vått til vått på et «gjennomsnittlig parti»). Gjennomsnittlig dyp ble også anslått 

forholdsvis enkelt, da det stort sett var svært variabelt på en og samme stasjon. Det var 

tilnærmet normal, god sommervannføring alle dager under elektrofisket. 

 

Oppdagbarheten ble anslått, basert på erfaring fra fiskeren. Det ble benyttet en grov, 

skjønnsmessig inndeling av oppdagbarheten på hhv. 0,5 – 0,6 – 0,7 eller 0,8, basert på sikten i 

vannet (TOC/suspendert stoff), mengden skjul (bunnvegetasjon, stein/hulrom, 

stokker/pinner), overflatelys og vannhastighet. Oppdagbarheten varierte en del mellom ulike 

bekker/stasjoner. Den vil også være beheftet med systematisk feil, da større fisk lettere 

oppdages enn småfisk. Dette kan ha vært en forholdsvis stor feilkilde i enkelte bekker. Men 

da formålet med undersøkelsen kun var å få en viss oversikt over om det var fisk i bekkene – 

eventuelt hvilke arter, om det gytes, er mye eller lite fisk osv., ble denne enkle metoden 

vurdert til å være god nok i denne omgangen. Ved at alle primærtallene ligger som vedlegg 

(og i eget excelark), vil det for øvrig være mulig å gjennomføre nye fiskeundersøkelser og 

sammenligne tetthetene direkte for eventuelle grundigere kartlegginger. 

 

Tettheten er oppgitt som antall fisk per 100 m
2
, der også antall observerte, ikke håvete fisk 

inngår, og der det er korrigert for antatt oppdagbarhet.  

 

Fisket ble i hovedsak gjennomført i tråd med Norsk Standard (NS-EN 14011), med noen 

modifikasjoner. Det gjaldt i forhold til avfisket areal og antall stasjoner, der hensikten med 

undersøkelsen rettferdiggjorde lavere grad av presisjon og at det kun ble avfisket èn gang på 

samme areal. For en gjennomgang av begrensinger og svakheter med metoden, henvises det 

til blant annet Forseth & Forsgren (2008) og Larsen m.fl. (2010).   

 

Fisken ble ikke aldersbestemt, kun lengdemålt. Veksthastigheten har vist seg å variere så mye 

fra bekk til bekk, at det ble valgt kun å presentere resultatene som lengdegrupper, ikke antatt 

aldersfordeling. Aldersgruppering krever at en god del fisk rent faktisk aldersbestemmes. 

 

Habitatklasser er skjønnsmessig angitt etter klassifiseringsveileder 02:2013. Det er angitt en 

indikativ tilstandsklasse per bekk/elv. Det baserer seg kun på 1 gangs overfiske, en sesong, og 

stort sett for få stasjoner til å foreta en fullgod klassifisering. I tillegg er det brukt 

klassifiseringskriterier i klassifiseringsveilederen (tabell 6-1) om fravær av arter, der 

historikken ikke er verifisert, og derfor representerer en usikkerhetsfaktor. Derfor brukes 

begrepet indikativ tilstandsklasse, fordi det gir en indikasjon per bekk/elv på hva som er 

registrert tilstand der og da, med de tidsmessige ressurser som er satt for undersøkelsen. Det 

må ikke legges altfor stor vekt på dette, og «indikativ tilstandsklasse» skal brukes som et 
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grunnlag for helhetsvurderingene og videre behov for oppfølginger, særlig i forhold til 

effekter av fysiske påvirkninger og vandringshindre for fisk. Den indikative klassifiseringen 

baserer seg på grenseverdiene i tabell 1. Det må legges til at det også i noen tilfeller har vært 

uklart hvordan tilstedeværelse/fravær av ørekyte i bekkene skal vurderes i forhold til 

tilstandsklassifiseringen, uten at det har hatt noen avgjørende effekt for vurderingen. På den 

ene side er ørekyte muligens satt ut (direkte eller indirekte) av mennesker tidligere, men på 

den andre side er ørekyte følsom for påvirkninger, og vil f.eks. ved episodisk forsuring dø ut 

ved en lavere belastning enn ørret, og dermed være en effektiv indikator for tilstanden. 

 
Tabell 1. Klassegrenser for økologisk tilstand i bekker og små elver i lavlandet med laksefisk, for ørret 

i bekk/elv (kilde klassifiseringsveileder 2: 2013). Verdien er antall ungfisk per 100 m
2
. Allopatrisk (= 

kun ørret), Sympatrisk (= flere arter). Habitatklasser: 3 = velegnet, 2 = egnet, 1 = mindre egnet og 0 

= uegnet habitat. Hentet fra tabell 6-5 og 6-13 i Klassifiseringsveileder 02:2013. 

Stasjonær fisk (ikke anadrom) Svært god  God Moderat Dårleg Svært dårleg 

Bestandsnedgang (prosent) 0-10 10-25 25-50 50-90 90-100 

Sympatrisk,habitatklasse  ikke angitt > 10 10-8 8-6 5-3 <3 

Sympatrisk,habitatklasse  2  2 < 2   

Sympatrisk,habitatklasse  3 >14 14-11 10-7 6-4 <4 

Allopatrisk,habitatklasse  ikke angitt >58 58-44 43-29 28-15 <15 

Allopatrisk,habitatklasse  1 >34 34-26 25-17 16-9 <8 

Allopatrisk,habitatklasse  2 >55 55-41 40-28 27-14 <14 

Allopatrisk,habitatklasse  3 >67 67-50 50-34 33-17 <17 

  

Kartskissene er hentet fra www.norgeskart.no og fra Vann-nett http://vann-nett.no.  

 

http://www.norgeskart.no/
http://vann-nett.no/


8 

 

3. Resultater    

Nedenfor følger en oversikt over hvilke bekker som ble kontrollfisket, og resultatene. Oversikten er 

gitt per vannforekomst (VF), med ytterligere beskrivelser per bekk og også per avfisket stasjon, for 

eventuell senere oppfølging. 

3.1. Vannforekomst: Tilløpsbekker til Hurdalssjøen vest    

Tilløpsbekker til Hurdalssjøen vest omfatter en rekke bekker og mindre innsjøer i 

nedbørsfeltet.   
 

Målet med kontrollfisket i denne VF var å kontrollere om Vangbekken nå fungerer som gytebekk 

igjen, etter at Statens Vegvesen (SVV) for en del år siden gjennomførte avbøtene tiltak med 

krysningspunktet mellom bekken og fv. 120.  Det er ikke kjent at bekken noen gang har vært 

elektrofisket. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Oversiktskart over VF 

Tilløpsbekker til Hurdalssjøen vest.  

Den elektrofiskede bekken er markert 

med: A Vangbekken..   
 

 

Tabell 2. Beskrivelse av: VF Tilløpsbekker til Hurdalssjøen vest med elektrofisket bekk.   

Tilstandsbeskrivelse vannforekomst: Tilløpsbekker til Hurdalssjøen vest (002-1574-R)    

Typologi:  Små, kalkfattig, humøs Risikovurdering: Risiko Økologisk tilstand: God 

VF-vannlokalitetsID: 002-41057, 002-43991, 002-26221, 002-49360, 
002-44126, 002-44127, 002-49241, 002-46355, 002-49242, 002-49360, 
002-60681, 002-38987, 002-38974, 002-38980. 

Påvirkning: Hydromorfologi, forsuring, 
fiskelus. 

Konklusjon for vannforekomst: Tilløpsbekker til Hurdalssjøen vest (002-1574-R)    

Vangbekken: Fungerer, men med svært lav tetthet, og yngel ble ikke påvist. Kun eldre fiskeunger. 
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Tabell 3. Beskrivelse av Vangbekken. 

Opplysninger per bekk: Vangbekken  

Til/fra: Fra skog/utmark til Hurdalssjøen vest. Gytebekk for ørret i 
Hurdalssjøen. 

Kommune: Nannestad 

Deltagere: Liv Dervo (Nannestad kommune) og Helge B. Pedersen (Huvo).  
I tillegg var to naboer/grunneiere delvis med. 

Elfiske dato: 29.8.16 

Problem: Det var en kulvert under Fv. 120 som det var ukjent om fungerte som barriere. Krysningspunktet 
ble utbedret av SVV for en del år siden, men bekker er aldri blitt elektrofisket/kontrollert.  
Det er også mulig forsuring. Fiskestatus var ukjent. 

Konklusjoner for Vangbekken 

Estimert ørrettetthet: 8 ørret pr 100 m
2
.  Ingen andre fiskearter påvist. Allopatrisk. 

Vurdering/konklusjon: Dokumentert fiskeførende. Men urovekkende at kun 
1 årsklasse (2+) ble påvist. Årsaken kan dels være 
utstyrsproblemer, men også at selve gytearealene 
ligger mye høyere opp i bekken, eller ukjente 
problemer i bekken. Veien er ingen hindring for 
oppvandrende ørret (heller ikke små fisk) slik den nå 
ser ut etter utbedringen. 

Indikativ tilstand: Svært 
dårlig 

Videre oppfølging:  Bør kontrolleres igjen senere, både fordi utstyret delvis sviktet og kan ha påvirket 
resultatet, og for å se høyere opp i bekken om det finnes yngel der.   

 

 

 

 

Tabell 4. Beskrivelse av elektrofiskestasjonen i Vangbekken.   
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 (kun en stasjon i Vangbekken) 

Beskrivelse: Fra skog/utmark til Hurdalssjøen vest. 

UTM startpkt: Sone 33: øst 280386 nord 6695728 

Lengde: 50 m Bredde:  2,0 m Middeldyp: 0,15 m 

Totalt antall ørret: 5         

Øvrige fiskearter: Ingen         

Antatt oppdagbarhet:  0,6 Antall ørret/m
2
   0,08     

Habitatbeskrivelse: Habitatklasse 3. Fint, jevnt strømmende. På det avfiskede arealet var det mye stein 
i ulik størrelse, med noe grus innimellom. 

Merknader. Elfiskeutstyret fungerte bare periodevis. Tallene er klart underestimerte, men det 
er potensielt urovekkende at det ikke ble påvist noe ørretyngel. Selv om substratet 
ikke innholdt mye gytegrus. 

 

Figur 2. Lengdefordelingen på ørret fanget 

i Vangbekken. 

 

Figur 3. Bilde av Vangbekken.  
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Figur 4. 

Detaljkart over 

elektrofiske-

stasjonen i 

Vangbekken. 
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3.2. Vannforekomst: Tilløpsbekker til Hurdalssjøen øst 

Tilløpsbekker til Hurdalssjøen øst omfatter en rekke bekker og mindre innsjøer i 

nedbørsfeltet.   

 

Målet med kontrollfisket var å kartlegge hvorvidt tre små bekker er fiskeførende, særlig 

hvorvidt ørreten fra Hurdalssjøen gyter i bekkene.   

 

 
 
Tabell 5. Beskrivelse av VF Tilløpsbekker til Hurdalssjøen øst med elektrofiskede bekker.   

Tilstandsbeskrivelse vannforekomst Tilløpsbekker til Hurdalssjøen øst (002-1566-R)    

Typologi:  Små, kalkfattig, humøs Risikovurdering: Risiko Økologisk tilstand: God 

VF vannlokalitetsID: 002-39739, 002-38940, 002-38935, 002-38942, 002-
38938, 002-35981, 002-38939, 002-38941. 

Påvirkning: Hydromorfologi og forsuring 

Konklusjon for vannforekomst Tilløpsbekker til Hurdalssjøen vest (002-1566-R)    

1) Bundlibekken fungerer godt (men liten bekk og få fisk).  
2) Eidsæterbekken fungerer godt. 
3) Sandsbråtebekken er ikke fiskeførende, og har neppe vært det pga. liten vannføring.    

 
Tabell 6. Beskrivelse av Bundlibekken. 
Opplysninger per bekk: Bundlibekken 

Til/fra: Fra Bundlitjern til Hurdalssjøen nordøst. Kommune: Hurdal 

Deltagere: Stig Nordli (Hurdal kommune) og Helge B. Pedersen (Huvo). Elfiske dato: 30.8.16 

Problem: Fiskestatus ukjent. 

Konklusjoner for Bundlibekken 

Estimert ørrettetthet: 16 ørret pr 100 m
2
. I tillegg påvist steinsmett. Sympatrisk. 

Vurdering: Fungerer, men liten tetthet.   Indikativ tilstand: Svært god 

Videre oppfølging:  Ingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Kart over vannforekomsten  

A: Bundlibekken, B: Sandsbråtebekken  

C: Eidsæterbekken. 
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Tabell 7. Beskrivelse av elektrofiskestasjonen i Bundlibekken.   
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 (kun en stasjon i Bundlibekken). 

Beskrivelse: Start ca. 40 m fra ospartiet i sjøen. Stopp-punkt i svingen, 60 m i luftlinje fra Fv. 180. 

UTM startpkt: Sone 33: øst 284515 nord 6704118 

Lengde: 50 m Bredde:  1,5 m Middeldyp: 0,15 m 

Totalt antall ørret: 7         

Øvrige fiskearter: 11 stk. steinsmett (6,0-7,5 cm). 

Antatt oppdagbarhet:  0,6 Antall ørret/m
2
   0,2     

Habitatbeskrivelse: Habitatklasse 3 (velegnet). Noe strømmende vann, dominert av sand og stein (5-20 
cm), også grus, med noe mudder inni mellom. Bra med kulper og skjul (busker/starr 
og gras). Bra med kantoner (trær) på ene siden, noe åpent på den andre.   

Merknader. Krysningspunktet mellom bekken og Fv. 180 er ikke noe vandringshinder for fisk. 
Men om lag 60 m ovenfor Fv. 180 ligger bekken i et gammelt rør ifm. en driftsvei.  
Det røret skaper problemer for videre fiskevandring. For sikkerhets skyld ble det 
kontrollert ovenfor Fv. 180 og et par ørreter ble påvist straks (14 og 16 cm). 

 

 

Figur 6. Lengdefordelingen på ørret fanget 

i Bundlibekken.  

 

Figur 7. Bilde av Bundlibekken.  

 

Figur 8. Detaljkart over 

elfisket strekning (markert 

med blå linje) i 

Bundlibekken.  
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Tabell 8. Beskrivelse av Eidsæterbekken (Sæterbekken). 
Opplysninger per bekk: Eidsæterbekken 

Til/fra: Fra Kinna m.fl. til Hurdalssjøen øst Kommune: Hurdal 

Deltagere: Stig Nordli (Hurdal kommune) og Helge B. Pedersen (Huvo). Elfiske dato: 30.8.16 

Problem: Fiskestatus ukjent.  

Konklusjoner for utløpsbekk Eidsæterbekken 

Estimert ørrettetthet: 23 ørret pr 100 m
2
. I tillegg påvist steinsmett. Sympatrisk. 

Vurdering: Fungerer.   Indikativ tilstand: Svært god  

Videre oppfølging:  Ingen. 

 

 
 

 

 

Tabell 9. Beskrivelse av elektrofiskestasjonen i Eidsæterbekken.   
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 (kun en stasjon i Eidsæterbekken). 

Beskrivelse: Fra utløpet i Hurdalssjøen og oppstrøms. 

UTM startpkt: Sone 33: øst 283190 nord 6700330 

Lengde: 50 m Bredde:  2,5 m Middeldyp: 0,15 m 

Totalt antall ørret: 17         

Øvrige fiskearter: Stensmett (5 stk.)  

Antatt oppdagbarhet:  0,6 Antall ørret/m
2
   0,2     

Habitatbeskrivelse: Habitatklasse 3 (velegnet). Noe sterkt strømmende. Domineres av stein i ulike 
størrelser og fjell. Stedvis også grus. Bra med skjul både i bekken og langs kantene.  

Merknader. Bekken krysser en liten bilvei ca. 100 m ovenfor stasjonen, som går i bro over 
bekken. Det representerer ingen vandringshinder for fisken. Det er en del krevende 
strykpartier oppover bekken, men med brukbar oppvandringsmulighet. 

 

 

Figur 9. Lengdefordelingen på ørret fanget 

i Eidsæterbekken.  

 

Figur 10. Bilde av Eidsæterbekken.  

 

Figur 11. Detaljkart over elfisket 

strekning (markert med blå linje) i 

Eidsæterbekken. 
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Tabell 10. Beskrivelse av Sandsbråtebekken. 
Opplysninger per bekk: Sandsbråtebekken 

Til/fra: Skog og myr til Hurdalssjøen øst Kommune: Hurdal 

Deltagere: Stig Nordli (Hurdal kommune) og Helge B. Pedersen (Huvo). Elfiske dato: 30.8.16 

Problem: Fiskestatus ukjent. 

Konklusjoner for utløpsbekk Sandsbråtebekken 

Estimert ørrettetthet: Ingen fisk påvist.   

Vurdering: Ikke fiskeførende bekk. Indikativ 
tilstand: 

       - 

Videre oppfølging:  Ingen. 

 

 
 

 

 
Tabell 11. Beskrivelse av elektrofiskestasjonen i Sandsbråtebekken. 
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 (Kun en stasjon for Sandsbråtebekken). 

Beskrivelse: Skog og myr til Hurdalssjøen øst 

UTM startpkt: Sone 33: øst 283667 nord 6701229 

Lengde: 50 m Bredde:  0,5 m Middeldyp: 0,05 m 

Totalt antall ørret: 0         

Øvrige fiskearter: Ingen fisk påvist. 

Antatt oppdagbarhet:  0,9 Antall ørret/m
2
   0     

Habitatbeskrivelse: Habitatklasse 1 (lite egnet). Strømmende vann, og bra med stein og grus, men 
svært liten vannføring. Sannsynligvis går den tilnærmet helt tørr relativt ofte. 

Merknader. Bekken har høyst sannsynlig for liten vannføring til å fungere som gytebekk. Den 
har fysisk brukbare egenskaper og ikke noen barriere, og kunne teoretisk sett 
muligens fungert som ren yngelbekk.  

 

 

Figur 12. Bilde av Sandsbråte-

bekken på deler av elfisket strekning.  

 

Figur 13. Detaljkart over elfisket strekning 

(markert med blå linje) i Sandsbråtebekken. 
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3.3. Vannforekomst: Skrukkelivassdraget   
Vannforekomsten er stor, og omfatter en rekke innsjøer og bekker som drenerer til 

Skrukkelisjøen.  

 

Målet med kontrollfisket var i det vesentligste å kontrollene om og i hvor stor grad ulike 

bekker fungerte som gytebekker for ørret, særlig der det har vært forsuringsproblemer. 

Bekkene har ikke vært kontrollfisket tidligere.  

 

 
Figur 14. Kart over vannforekomsten Skrukkelivassdraget. A: Innløpsbekk Volltjernet,  

B: Utløpsbekk til Volltjernet, C: Innløpsbekk til Bergevatnet, D: Innløpsbekk til Vesle 

Damtjenn. 

 

Tabell 12. Beskrivelse av VF Skrukkelivassdraget. 
Tilstandsbeskrivelse vannforekomst Skrukkelivassdraget (002-1571-R)    

Typologi:  Små, kalkfattig, humøs Risikovurdering: Risiko Økologisk tilstand: God 

VF vannlokalitetsID: Mellom 30 og 40 stk.  Påvirkning: Forsuring 

Konklusjon for vannforekomst Skrukkelivassdraget (002-1571-R)    

1) Innløpsbekken til Volltjernet fungerer godt.  
2) Utløpsbekken til Volltjernet fungerer ikke som gytebekk (har neppe vært gytebekk). 
3) Innløpsbekken til Bergevatn fungerer bra opp til skogsbilveien, men med lav tetthet over. 
4) Innløpsbekken til Vesle Damtjenn fungerer godt. 
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Tabell 13. Beskrivelse av innløpsbekken til Volltjernet. 
Opplysninger per bekk: Innløpsbekk til Volltjernet 

Til/fra: Fra skog og myr til Volltjernets østside. Kommune: Østre 
Toten  

Deltagere: Erik Olstad, Helge Millerud, Lars Andre Dysthe (fra Toten JFF Lodd 
nr 2), samt Roar Sønsterud, Ola Frodal og Stig Ronny Holm 
m/sønn (fra Østre Toten JFF Lodd nr 3), Åse Marit Skjølås (Østre 
Toten kommune), Leif Nilsen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus) 
og Helge B. Pedersen (Huvo). 

Elfiske dato: 31.8.16 

Problem: Ukjent fiskestatus, eventuelt forsuring. 

Konklusjoner for Innløpsbekk til Volltjernet 

Estimert ørrettetthet: 45 ørret pr 100 m
2
. I tillegg påvist ørekyt. Sympatrisk innebærer svært god tilstand, 

mens allopatrisk innebærer så vidt ned i moderat tilstand. 

Vurdering: Dokumentert fiskeførende. Domineres av yngel og 
ettårige fiskeunger. Fungerer godt.  

 Indikativ tilstand: God 

Videre oppfølging:  Ikke behov for forbedringer. 

 

 
 

 

 

 

Tabell 14. Beskrivelse av de to elektrofiskestasjonene i innløpsbekken til Volltjernet.   
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 (fra skogsbilveien og oppstrøms). 

Beskrivelse: Fra utløpet (demningen) og 60 m nedstrøms.  Start nederst. 

UTM startpkt: Sone 33: øst 274123 nord 6712933 

Lengde: 50 m Bredde:  1,0 m Middeldyp: 0,15 m 

Totalt antall ørret: 7         

Øvrige fiskearter: Ørekyt (1 stk.)         

Antatt oppdagbarhet:  0,6 Antall ørret/m
2
   0,2     

Habitatbeskrivelse: Habitatklasse 3 (velegnet). Svaktstrømmende. Brukbart med grus og stein, noe 
mudder. Noe stokker og skjul (busker/starr og gras). Stedvis litt lite trær/kantsoner. 

Merknader. Bekken krysser en skogsbilvei, der bekken er lagt i rør. Røret representerer ingen 
vandringshinder for fisken. 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Lengdefordelingen på ørret i 

innløpsbekken til Volltjernet.  

 

Figur 16. Bilde av innløpsbekken til 

Volltjernet, nedenfor skogsbilveien. 
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Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 2 (mellom innsjøen og skogsbilveien). 

Beskrivelse: Startpunkt ca. 30 m fra sjøen og opp til skogsbilveien. 

UTM startpkt: Sone 33: øst 274071 nord 6712919 

Lengde: 50 m Bredde:  1,2 m Middeldyp: 0,15 m 

Totalt antall ørret: 23         

Øvrige fiskearter: Ørekyte (6 stk.)         

Antatt oppdagbarhet:  0,6 Antall ørret/m
2
   0,6     

Habitatbeskrivelse: Habitatklasse 3 (velegnet). Svaktstrømmende, dominert av stein og fjell, med noe 
mudder. Stedvis litt sand og grus. Bra med kulper og skjul (busker/starr og gras). 

Merknader.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Detaljkart over elfiskestasjonene rundt Volltjernet. I nordøst er stasjon 1 over veien 

og stasjon 2 nedenfor veien. Stasjon 3 er i utløpsbekken (sørenden). Avfiskede strekninger er 

markert med blå linjer. 
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Tabell 15. Beskrivelse av utløpsbekken fra Volltjernet. 
Opplysninger per bekk: Utløpsbekken fra Volltjernet 

Til/fra: Fra Volltjernet og ut i Bergevatnet. Kommune: Østre 
Toten  

Deltagere: Erik Olstad, Helge Millerud, Lars Andre Dysthe (fra Toten JFF Lodd 
nr 2), samt Roar Sønsterud, Ola Frodal og Stig Ronny Holm 
m/sønn (fra Østre Toten JFF Lodd nr 3), Åse Marit Skjølås (Østre 
Toten kommune), Leif Nilsen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus) 
og Helge B. Pedersen (Huvo). 

Elfiske dato: 31.8.16 

Problem: Ukjent fiskestatus, eventuelt forsuring. 

Konklusjoner for utløpsbekken fra Volltjernet 

Estimert ørrettetthet: 0 ørret pr 100 m
2
. Èn ørret ble påvist lenger ned, og ørekyt ble påvist. 

Vurdering: Fungerer ikke som gytebekk på denne strekningen.   Indikativ tilstand:      - 

Videre oppfølging:  Ikke behov for forbedringer. 

 

Tabell 16. Beskrivelse av elektrofiskestasjonen i utløpsbekken til Volltjernet.   
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 3 (kun en stasjon i denne bekken, men to i innløpsbekken). 

Beskrivelse: Fra utløpet av innsjøen og nedstrøms. Startpunkt ca. 100 nedenfor utløpet, like 
ovenfor naturlig strykparti og 30 m oppstrøms. I tillegg punktfisket (i kulpene) i ca. 50 
m lengde nedenfor dette. 

UTM startpkt: Sone 33: øst 273785 nord 6712574 

Lengde: 30 m Bredde:  1,3 m Middeldyp: 0,2 m 

Totalt antall ørret: 0         

Øvrige fiskearter: Ørekyte (26 stk.)         

Antatt oppdagbarhet:  0,6 Antall ørret/m
2
   0     

Habitatbeskrivelse: Habitatklasse 3 (velegnet). Svaktstrømmende, dominert av stein og fjell, med noe 
mudder. Stedvis litt sand og grus. Bra med kulper og skjul (busker/starr og gras). 

Merknader. Det ble fanget en ørret (12,5 cm) nedenfor avfisket areal i en av kulpene. Den har 
sannsynligvis sluppet seg ned fra Volltjernet. Det var ingen tegn på at det gytes i 
utløpet av Volltjernet. Det sto også en del store og små ørekyter i kulpene videre 
nedover.   

 

 

 

Figur 18. Bilde av utløpsbekken til Volltjernet, 

på elfisket strekning ovenfor strykpartiet.  
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Tabell 17. Beskrivelse av innløpsbekken Bergevatnet (Volltjernsbekken). 

Opplysninger per bekk: Innløpsbekk til Bergevatnet. 

Til/fra: Fra Volltjernet til Bergevatnet. Kommune: Østre 
Toten  

Deltagere: Erik Olstad, Helge Millerud, Lars Andre Dysthe (fra Toten JFF Lodd 
nr 2), samt Roar Sønsterud, Ola Frodal og Stig Ronny Holm 
m/sønn (fra Østre Toten JFF Lodd nr 3), Åse Marit Skjølås (Østre 
Toten kommune), Leif Nilsen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus) 
og Helge B. Pedersen (Huvo). 

Elfiske dato: 31.8.16 

Problem: Ukjent fiskestatus, eventuelt forsuring. 

Konklusjoner for innløpsbekk til Bergevatnet. 

Estimert ørrettetthet: 32 ørret pr 100 m
2
. Ikke påvist ørekyte. Allopatrisk.  

Vurdering: Fungerer godt nedenfor veien, men har lav tetthet 
over skogsbilveien. I grensen mellom moderat og 
dårlig. 

 Indikativ tilstand: Moderat 

Videre oppfølging:  Fungerer, men det antas at kulverten under skogsbilveien vil være et hinder for 
mange oppvandrende gytefisk, selv om noen åpenbart klarte det. Tettheten ovenfor 
veien var halvparten av nedenfor. Nedenfor veien var tettheten akseptabel, men ikke 
ovenfor – særlig da ørret var eneste fiskeart som ble påvist. Dersom muligheten byr 
seg, bør krysningspunktet med skogsbilveien utbedres. 

 

 
 

 

Figur 20. Bilde av innløpsbekken til Berge-

vatnet, på elfisket strekning nedenfor 

skogsbilveien. 

 

Figur 19. Lengdefordelingen på ørret i 

innløpsbekken til Bergevatnet.  

Figur 21. Røret under skogsbilveien som 

antas å vanskeliggjøre gyteoppvandringen for 

ørreten, fordi det er flatt svaberg uten 

sprang/hopp-muligheter opp til røret. 
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Tabell 18. Beskrivelse av elektrofiskestasjonene i innløpsbekken til Bergevatnet.   
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 (ovenfor skogsbilveien/røret). 

Beskrivelse: Fra krysningen med skogsbilveien og oppstrøms 

UTM startpkt: Sone 33: øst 273357 nord 6712451 

Lengde: 80 m Bredde:  2,5 m Middeldyp: 0,2 m 

Totalt antall ørret: 25         

Øvrige fiskearter: Kun ørret påvist. 

Antatt oppdagbarhet:  0,6 Antall ørret/m
2
   0,2     

Habitatbeskrivelse: Habitatklasse 3 (velegnet). Bra strømmende vann, dominert av stein i ulike størrelser, 
også grus. Stedvis litt sand/mudder. Bra med kulper og skjul (busker/starr og gras). 
Bra med kantoner (trær). 

Merknader. Det bør vurderes å utbedre krysningspunktet med skogsbilveien ved anledning, særlig 
dersom veien likevel skal utbedres i framtiden en gang. F.eks. å anlegge noen enkle 
"fisketrapper" nedstrøms, bestående av rundtømmer eller stein. Det er ikke mye som 
skal til for å sikre god passasje. 

Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 2 (nedenfor skogsbilveien/røret). 

Beskrivelse: Fra 50 m nedenfor skogsbilveien og opp til veien.  

UTM startpkt: Sone 33: øst 273321 nord 6712405 

Lengde: 50 m Bredde:  2,5 m Middeldyp: 0,2 m 

Totalt antall ørret: 38         

Øvrige fiskearter: Kun ørret påvist. 

Antatt oppdagbarhet:  0,6 Antall ørret/m
2
   0,5     

Habitatbeskrivelse: Habitatklasse 3 (velegnet). Svaktstrømmende, dominert av stein og fjell, med noe 
mudder. Stedvis litt sand og grus. Bra med kulper og skjul (busker/starr og gras). 

Merknader.  

 

 
 

 

 

Figur 22. Detaljkart over 

elfiskestasjonene i innløpsbekk 

til Bergevatnet. Stasjon 1 er 

over veien og stasjon 2 

nedenfor veien. Avfiskede 

strekninger er markert med 

blå linjer. 
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Tabell 19. Beskrivelse av innløpsbekk til Vesle Damtjenn.  
Opplysninger per bekk: Innløpsbekk til Vesle Damtjenn. 

Til/fra: Fra Bergevatnet til Vesle Damtjenn. Kommune: Østre 
Toten  

Deltagere: Stig Nordli (Hurdal kommune) og Helge B. Pedersen (Huvo). Elfiske dato: 30.8.16 

Problem: Ukjent fiskestatus, eventuelt forsuring. 

Konklusjoner for innløpsbekk til Vesle Damtjenn. 

Estimert ørrettetthet: 62 ørret pr 100 m
2
. Ikke påvist ørekyt. Allopatrisk. 

Vurdering: Fungerer godt. Men overraskende at det ikke ble 
påvist ørekyte, da den finnes i Volltjernet og 
Bergevatn oppstrøms.  

 Indikativ tilstand: God 

Videre oppfølging:  Ingen. 

 

 

 

 

 

Tabell 20. Beskrivelse av elektrofiskestasjonen i innløpsbekken til Vesle Damtjenn.  
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 (kun en stasjon). 

Beskrivelse: Fra Bergevatnet til Vesle Damtjenn, startpunkt over strykpartiet. 

UTM startpkt: Sone 33: øst 273129 nord 6711158 

Lengde: 30 m Bredde:  3,0 m Middeldyp: 0,2 m 

Totalt antall ørret: 28         

Øvrige fiskearter: Kun ørret ble påvist (ikke ørekyte).  

Antatt oppdagbarhet:  0,5 Antall ørret/m
2
   0,6     

Habitatbeskrivelse: Habitatklasse 3 (velegnet). Jevnt strømmende vann, noe strykparti i nedre deler. 
Domineres av fjell og store stein. Stedvis noe grus. Bra med skjul både i bekken og 
langs kantene. 

Merknader. Lav oppdagbarhet fordi det er en del mose innimellom de store steinene, og 
vanskelig å se fisken. Stedvis også noe mørkt i vannet. 

 

 

Figur 23. Lengdefordelingen på ørret 

fanget i innløpsbekken til Vesle Damtjenn. 

Figur 24. Bilde av innløpsbekken til Vesle 

Damtjenn, på elfisket strekning. 

Figur 25. Detaljkart over elfiskestasjonene i innløpsbekk til 

Vesle Damtjenn. Avfiskede strekninger er markert med blå 

linjer. 
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3.4. Vannforekomst: Nord-Fløyta/Holtåa    

Nord-Fløyta/Holtåa omfatter mange bekker og mindre innsjøer i ett og samme hovedvassdrag.  

 

Målet med kontrollfisket var dels å kontrollere om utløpsbekken fra Grønnsjøen var gytebekk 

for ørreten i sjøen, og dels om det var ørret, gyting og et grovt overslag på mengder i Holtåa i 

forbindelse med vurderinger av menneskelige barriere-effekter. 

 

 
Figur 26. Kart over vannforekomsten Nord-Fløyta/Holtåa. Elektrofiskede partier er: A 

Utløpsbekk fra Grønnsjøen og B Holtåa ved Lysdammen. 

 

Tabell 21. Beskrivelse av VF Nord-Fløyta/Holtåa med tilhørende elektrofiskede partier i 

vassdraget.  
Tilstandsbeskrivelse vannforekomst Nord-Fløyta/Holtåa (002-1543-R)    

Typologi:  Kalkfattig, humøs i skog 
(elvetype 17) 

Risikovurdering: Risiko Økologisk tilstand: Moderat 

VF vannlokalitetsID: 002-51919, 002-49062, 002-49445, 002-39452, 002-
44916, 002-44915, 002-44560, 002-49187, 002-3980, 002-49061, 002-
39422. 

Påvirkning: Hydromorfologi og forsuring. 
Gruvepåvirkning i øvre del.  

Konklusjon for vannforekomst Nord-Fløyta/Holtåa (002-1543-R)    

1) Utløpsbekk fra Grønnsjøen fungerer som gytebekk, men helt marginalt. 
2) Holtåa ved Lysdammen fungerer godt for ørret.  
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Tabell 22. Beskrivelse av Grønnsjøbekken. 
Opplysninger per bekk: Grønnsjøbekken 

Fra/til: Fra Grønnsjøen og til Nord-Fløytavassdraget (hovedelva).   Kommune: Eidsvoll 

Deltagere: Tor Fodstad (Eidsvoll kommune) og Helge B. Pedersen (Huvo) Elfiske dato: 2.9.16 

Problem: Forsuring (AIP-indeks målt), moderat tilstand. Barrierer/vandringshindre. Fiskestatus ukjent. 

Konklusjoner for Grønnsjøbekken 

Estimert ørrettetthet: 11 ørret pr 100 m
2
. I tillegg påvist ørekyte. Sympatrisk 

Vurdering: Fungerer, men marginalt. Gitt allopatrisk ville 
tilstanden vært svært dårlig. 

Indikativ tilstand: God  

Videre oppfølging:  Ingen. Evt. oppfølging ift. forsuring. 

 

 

 

 

Tabell 23. Beskrivelse av elektrofiskestasjonen i Grønnsjøbekken. 
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 (kun en stasjon i bekken).  

Beskrivelse: Start: ca 150 m fra utløpet. Bekken ble sporadisk avfisket fra like nedenfor 
"fossefallet" og opp til innsjøen. Antatt avfisket areal ca. 1/2-parten av total-lengden.  

UTM startpkt: Sone 33: øst 297827 nord 6706835 

Lengde: 75 m Bredde:  1,2 m Middeldyp: 0,1 m 

Totalt antall ørret: 6         

Øvrige fiskearter: Ørekyte 15 stk. (voksne og 
unge) 

        

Antatt oppdagbarhet:  0,6 Antall ørret/m
2
   0,11     

Habitatbeskrivelse: Habitatklasse 2 (egnet). Svakt strømmende, bortsett fra et lite "fossefall" nederst, 
som (små)fisk neppe forserer ved vanlig vannføring. Strekningen domineres av 
mudder, men stedvis med grus innimellom. 

Merknader. Det lå stedvis rester av knust kalksten (3-8 mm fraksjoner) igjen i bekken. Liten bekk. 

 

 

Figur 27. Lengdefordelingen på ørret 

fanget i Grønnsjøbekken.  

 

Figur 28. Bilde av Grønnsjøbekken, like 

nedenfor utløpet av innsjøen.  

 

Figur 29. Detaljkart over 

elektrofisket strekning (i 

Grønnsjøbekken (markert 

med blå linje). 
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Tabell 24. Beskrivelse av Holtåa ved Lysdammen. 
Opplysninger per bekk: Holtåa ved Lysdammen 

Fra/til: Lyssjøen, Fløyta m.fl. til Vorma. Elfisket strekning er hoved-
elveløpet i et større vassdrag (Nord-Fløyta vssdraget). 

Kommune: Eidsvoll 

Deltagere: Tor Fodstad (Eidsvoll kommune) og Helge B. Pedersen (Huvo) Elfiske dato: 2.9.16 

Problem: Barrierer/vandringshindre. Fiskestatus ukjent. Forsuring (AIP-indeks målt), moderat tilstand. 

Konklusjoner for Holtåa ved Lysdammen 

Estimert ørrettetthet: 43 ørret pr 100 m
2
. I tillegg påvist ørekyte (ingen gjedde fanget i elva, men den finnes i 

vassdraget både ovenfor og nedenfor). Sympatrisk. 

Vurdering: Fungerer meget godt. Indikativ tilstand: Svært 
god  

Videre oppfølging:  Ingen.   

 

 
 

 

 

Tabell 25. Beskrivelse av elektrofiskestajnen iHoltåa ved Lysdammen. 
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 (kun en stasjon i bekken).  

Beskrivelse: Start: 20 m nedenfor bygningen ved bredden. 

UTM startpkt: Sone 33: øst 294492 nord 6700121 

Lengde: 20 m Bredde:  4,0 m Middeldyp: 0,4 m 

Totalt antall ørret: 17         

Øvrige fiskearter: Ørekyte ca. 50 stk.          

Antatt oppdagbarhet:  0,5 Antall ørret/m
2
   0,43     

Habitatbeskrivelse: Habitatklasse 3 (velegnet). Bra strømmende. Domineres av stein i ulike størrelser. Bra 
også grus. Bra med skjul både i bekken og langs kantene.   

Merknader. Satt lav oppdagbarhet pga. mørkt vann, mye stein/skjul og bredt areal å fiske på, 
med en del kulper spredt. 

 

 

Figur 30. Lengdefordelingen på ørret 

fanget i Holtåa ved Lysdammen.  

 

Figur 31. Bilde av Holtåa oppstrøms 

Lysdammen.  

 

Figur 32. Detaljkart over elektrofisket 

strekning (i Holtåa ved Lysdammen 

(markert med blå linje). 
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3.5. Vannforekomst: Holsjøvassdraget med tilløpsbekker    

Vannforekomsten omfatter flere innsjøer og bekker i ett hovedvassdrag. 

 

Målet med kontrollfisket var dels å kontrollere om bekkene i det hele tatt var fiskeførende 

eller ikke, og i andre tilfeller bruke fiskestatus som grunnlag for videre vurderinger av fysiske 

hindringer/barrierer for fiskevandring.  

 

 
Figur 33. Kart over elfiskestasjonene i Holsjøvassdraget. A: Inn- og utløpsbekk Nordre 

Holsjø, B: Raudtjenn (inn og utløp), C: Morttjenn utløpsbekk og D: Utløpsbekk Jønsjøen.   

 

Tabell 26. Beskrivelse av vannforekomsten Holsjøvassdraget med tilløpsbekker. 
Tilstandsbeskrivelse vannforekomst Holsjøvassdraget med tilløpsbekker (002-307-R)    

Typologi:  Kalkfattig, humøs i skog 
(elvetype 17) 

Risikovurdering: Risiko Økologisk tilstand: Moderat 

VF vannlokalitetsID: 002-38936, 002-44561, 002-44562, 002-32907, 002-
12003, 002-38937, 002-49193, 002-49192, 002-46394, 002-39423, 002-
59002. 

Påvirkning: Eutrofiering, hydromorfologi 
og forsuring. 

Konklusjon for vannforekomst Holsjøvassdraget med tilløpsbekker (002-307-R)    

1) Innløpsbekk til Nordre Holsjø fungerer ikke som gytebekk, dvs. er ikke fiskeførende. 
2) Utløpsbekk fra Nordre Holsjø fungerer godt, men oppvandringsmuligheten forbi dammen/fisketrappa er 

usikker. 
3) Innløpsbekken til Raudtjenn har ørret, men en helt marginal bestand. 
4) I utløpsbekken fra Raudtjenn er det kun ørekyte. 
5) Utløpsbekken fra Jønsjøen er fiskeførende, men ikke for arter der vandring er nødvendig. Påvist ørekyt, 

abbor og mort, men ikke ørret. 
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Tabell 27. Beskrivelse av innløpsbekken til Nordre Holsjø. 
Opplysninger per bekk: Innløpsbekk til Nordre Holsjø 

Til/fra: Fra skog/myr til Nordre Holsjø Kommune: Eidsvoll  

Deltagere: Tor Fodstad (Eidsvoll kommune) og Helge B. Pedersen (Huvo) Elfiske dato: 02.09.16 

Problem: Fiskestatus ukjent. Mulig forsuring. 

Konklusjoner for Innløpsbekk til Nordre Holsjø 

Estimert ørrettetthet: Ingen fisk påvist.    

Vurdering: Bekken er ikke fiskeførende. Det er så liten vannføring at det 
neppe har vært gytebekk noen gang, selv om det ikke helt kan 
utelates en viss yngelproduksjon. Bekken kan muligens også 
være for sur for gyting. 

Indikativ 
tilstand: 

Fungerer 
ikke  

Videre oppfølging:  Ingen. 

 

 
 

Tabell 28. Beskrivelse av elektrofiskestasjonen i innløpsbekken til Nordre Holsjø.   
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjonen i innløpsbekken til Nordre Holsjø (kun en stasjon) 

Beskrivelse: Start: 30 m fra innsjøen. 

UTM startpkt: Sone 33: øst 299459 nord 6704552 

Lengde: 50 m Bredde:  3,0 m Middeldyp: 0,07 m 

Totalt antall ørret: 0         

Øvrige fiskearter: Ingen.         

Antatt oppdagbarhet:  0,5 Antall ørret/m
2
   0     

Habitatbeskrivelse: Habitatklasse 2 (egnet). Jevnt strømmende vann, med enkelte små strykpartier.  
Dominans av store stein/fjell, noe mudder, lite gytegrus. Skog (hogstflate) rundt.  
Meget lite vann i bekken. 

Merknader. Det er muligens for liten vannføring i bekken gjennom året til at den fungerer som 
gytebekk, selv om en viss yngelproduksjon av den grunn ikke helt kan utelates. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 34. Bilde av innløpsbekk til Nordre 

Holsjø. 
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Tabell 29. Beskrivelse av utløpsbekken fra Nordre Holsjø. 
Opplysninger per bekk: Utløpsbekk fra Nordre Holsjø 

Til/fra: Nordre Holsjø til Søndre Holsjø Kommune: Eidsvoll  

Deltagere: Tor Fodstad (Eidsvoll kommune) og Helge B. Pedersen (Huvo) Elfiske dato: 02.09.16 

Problem: Demningen i utløpet av Nordre Holsjø, og oppvandringsmulighet for fisk. 

Konklusjoner for utløpsbekk fra Nordre Holsjø 

Estimert ørrettetthet: 15 ørret per 100 m
2
. I tillegg påvist ørekyte.  Sympatrisk gir svært god tilstand, mens 

gitt allopatrisk ville tilstanden vært svært dårlig. Klassegrensene i tabell 1 gir derfor 
svært ulikt svar i dette tilfellet. Satt til «> god». 

Vurdering: Dokumentert ørretførende strekning og med noe ørekyte. 
Selve gytingen foregår åpenbart lengre ned i bekken. Selve 
bekken fungerer brukbart. Men funksjonaliteten på den nye 
fisketrappa bør vurderes på nytt etter at en har noen års 
erfaring. Slik den nå framstår, er det grunn til å være skeptisk 
til om den vil fungere optimalt. Med brukbar ørrettetthet på 
en meget lang bekkestrekning, sannsynligvis også med 
bekkestasjonær ørret lenger ned i vassdraget, er potensialet 
for oppvandring av ørret til innsjøen klart til stedet, såfremt 
fisketrappa og vannføringsmengdene der er funksjonelle. 
Men det kan neppe forventes stor ørretrekruttering opp til 
innsjøen uansett. 

Indikativ 
tilstand: 

> God 

Videre oppfølging:  Oppvandringen for ungfisk og funksjonaliteten på fisketrappa bør vurderes på nytt 
etter at en har noe erfaring. 

 

 

Figur 35. Detaljkart over elektrofiskestasjonen både i innløpsbekken og i utløpsbekken 

til Nordre Holsjø (markert med blå linjer). 
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Tabell 30. Beskrivelse av utløpsbekken fra Nordre Holsjø 
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjonen i innløpsbekken fra Nordre Holsjø (kun en stasjon) 

Beskrivelse: Start: ca 120 m nedenfor demningen. 

UTM startpkt: Sone 33: øst 299324 nord 6703479 

Lengde: 50 m Bredde:  2,0 m Middeldyp: 0,2 m 

Totalt antall ørret: 10         

Øvrige fiskearter: Ørekyt 7 stk. voksne (samt 
en del yngel). 

        

Antatt oppdagbarhet:  0,6 Antall ørret/m
2
   0,15     

Habitatbeskrivelse: Habitatklasse 3 (velegnet). God strømhastighet. Domineres av stein i ulike størrelser. 
Stedvis også grus. Bra med skjul både i bekken og langs kantene.   

Merknader. Det naturlige bekkeleiet har gode habitatkvaliteter. Bekkeleiet deler seg i to pga. det 
kunstig anlagte sideløpet til fisketrappa. Men mesteparten av vannet gikk til 
hovedløp, og ikke til fisketrappa på befaringstidspunktet. Anleggsarbeidet på 
fisketrappa var nylig avsluttet. Sideløpet opp til fisketrappa ble også kontollfisket.  
Der var det kun ørekyter i kulpen. 

 

Figur 36. Lengdefordelingen på ørret 

fanget i utløpsbekken fra Nordre Holsjø.  

 

 

Figur 37. Bilde av utløpsbekken fra Nordre 

Holsjø.  
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Tabell 31. Beskrivelse av innløpbekken til Raudtjenn. 
Opplysninger per bekk: innløpsbekk Raudtjenn 

Til/fra: Fra skog/myr til Raudtjennet Kommune: Eidsvoll  

Deltagere: Tor Fodstad (Eidsvoll kommune) og Helge B. Pedersen (Huvo) Elfiske dato: 02.09.16 

Problem: Fiskestatus ukjent.   

Konklusjoner for innløpsbekk til Raudtjenn 

Estimert ørrettetthet: 7 ørret per 100 m
2
. I tillegg ørekyte. Sympatrisk. Men her vurderes det å gi helt feil 

resultat kun å bruke tabell 1 (god tilstand), både pga usikkerheter i klassifiseringen 
med og uten ørekyte og fordi det antatt beste punktet ble avfisket. Tilstanden er 
derfor satt slik fordi svært få ørreter ble påvist, og allopatrisk ville gitt svært dårlig 
tilstand.  

Vurdering: Et svært lite system for ørret, men velegnet for ørekyte.      
Det er neppe mange ørreter som blir produsert i denne lille 
bekken årlig. Det er spesielt at det faktisk ble påvist ørret i 
innløpsbekken, og ingen i utløpsbekken. Bør vurdres ift. 
utsettingshistorikk for ørreten i Raudtjenn. 

Indikativ 
tilstand: 

< dårlig  

Videre oppfølging:  Ingen. Evt. sjekke ut tidligere utsettinger av ørret i tjernet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 32. Beskrivelse av de to elektrofiskestasjonene i innløpsbekken til Raudtjenn.   
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjonen i innløpsbekk Raudtjenn (stasjon 3, øverst) 

Beskrivelse: Startpunkt 25 m nedenfor krysningspunktet med skogsbilveien (røret). 

UTM startpkt: Sone 33: øst 298803 nord 6696161 

Lengde: 25 m Bredde:  1,0 m Middeldyp: 0,3 m 

Totalt antall ørret: 2         

Øvrige fiskearter: Ingen (heller ikke ørekyte 
på denne stasjonen). 

        

Antatt oppdagbarhet:  0,7 Antall ørret/m
2
   0,11     

Habitatbeskrivelse: Habitatklasse 2 (egnet). Stilleflytende med liten hastighet, litt grus ved 
veikrysningen der ørretene sto. Dominans av mudder. Skog rundt.   

Merknader. Begge ørretene sto i kulpen nedstrøms røret ved veikrysningen. 

 

Figur 38. Lengdefordelingen på ørret 

fanget i innløpsbekk Raudtjenn.  

 

Figur 39. Bilde av innløpsbekken til 

Raudtjenn, øverste stasjon. 
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Detaljer per stasjon. Elfiskestasjonen i innløpsbekk Raudtjenn (stasjon 2, ved innløpet) 

Beskrivelse: Startpunkt ca. 100 m fra innløpet av tjernet. 

UTM startpkt: Sone 33: øst 298801 nord 6695492 

Lengde: 20 m Bredde:  0,8 m Middeldyp: 0,2 m 

Totalt antall ørret: 0         

Øvrige fiskearter: Ørekyte (ca. 20 stk).         

Antatt oppdagbarhet:  0,7 Antall ørret/m
2
  0     

Habitatbeskrivelse: Habitatklasse 2 (egnet). Mest stilleflytende med liten hastighet, men enkelte 
partier muligens nok til gyting. Dominans av stein og mudder/sand, noe gytegrus. 
Skog rundt.   

Merknader.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 40. Detaljkart over elektrofiskestasjonen både i innløpsbekken og i utløpsbekken 

til Raudtjenn. Stasjon 1 er utløpsbekken, stasjon 2 er like ovenfor innløpet og stasjon 3 

er høyere opp i innløpsbekken ved skogsbilveien (markert med blå linjer). 
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Tabell 33. Beskrivelse av utløpbekken fra Raudtjenn. 
Opplysninger per bekk: utløpsbekken fra Raudtjenn 

Til/fra: Fra Raudtjenn til Mortjenn. Kommune: Eidsvoll  

Deltagere: Tor Fodstad (Eidsvoll kommune) og Helge B. Pedersen (Huvo) Elfiske dato: 02.09.16 

Problem: Fiskestatus ukjent.   

Konklusjoner for utløpsbekk fra Raudtjenn 

Estimert ørrettetthet: 0. 

Vurdering: Ikke gytebekk for ørret. Kun ørekyte påvist. Indikativ 
tilstand: 

-  

Videre oppfølging:  Ingen.   

 

Tabell 34. Beskrivelse av elektrofiskestasjonene i utløpsbekken fra Raudtjenn. 
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjonen i utløpsbekken fra Raudtjenn (kun en stasjon) 

Beskrivelse: Start: ca 200 m nedstrøms Raudtjenn. 

UTM startpkt: Sone 33: øst 298562 nord 6695099 

Lengde: 60 m Bredde:  0,8 m Middeldyp: 0,15 m 

Totalt antall ørret: 0         

Øvrige fiskearter: Ørekyte (ca. 120 stk.), 
voksne og yngel. 

        

Antatt oppdagbarhet:  0,7 Antall ørret/m
2
  0     

Habitatbeskrivelse: Habitatklasse 2 (egnet). Mest stilleflytende med liten hastighet, men enklelte 
partier nok til gyting. Dominans av stein og mudder/sand, lite gytegrus. Skog rundt.  

Merknader.  

  

 
 

 

 

 

 

Figur 41. Bilde av utløpsbekken fra Raudtjenn. 
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Tabell 35. Beskrivelse av Morttjennsbekken. 
Opplysninger per bekk: Morttjennsbekken 

Til/fra: Mortjenn til Fløyta. Kommune: Eidsvoll  

Deltagere: Tor Fodstad (Eidsvoll kommune) og Helge B. Pedersen (Huvo) Elfiske dato: 02.09.16 

Problem: Fiskestatus ukjent.  Barrierevirkning for deming i utløpet av Morttjenn. 

Konklusjoner for Morttjennsbekken 

Estimert ørrettetthet: 29 ørret per 100 m
2
. I tillegg påvist ørekyte.  Sympatrisk. 

Vurdering: Dokumentert ørretførende, men ingen yngel påvist. Kun noe 
få eldre ørretunger. Også vurdert ut fra substrat og vann-
hastighet, er det neppe ørretgyting på denne strekningen. 
Klassifiseringstallet gir ikke et riktig bilde av tilstanden for 
denne bekken. Gitt allopatrisk ville det vært dårlig tilstand. 

Indikativ 
tilstand: 

> God  

Videre oppfølging:  Inngår i vurderingene videre av den økologiske betydningen som 
barrieren/demningen i Mortjenn antas å ha ift. vannforskriften. 

 

 

 

 

 

Tabell 36. Beskrivelse av elektrofiskestasjonen i Morttjennsbekken. 
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjonen i Morttjennsbekken (kun en stasjon) 

Beskrivelse: Start: 40 m nedstrøms demingen, og opp til demningen. 

UTM startpkt: Sone 33: øst 297620 nord 6695176 

Lengde: 40 m Bredde:  1,0 m Middeldyp: 0,25 m 

Totalt antall ørret: 7         

Øvrige fiskearter: Ørekyte (ca. 20 stk.)         

Antatt oppdagbarhet:  0,6 Antall ørret/m
2
  0,3     

Habitatbeskrivelse: Habitatklasse 3 (velegnet). Noe strømmende. Domineres av stein i ulike størrelser. 
Stedvis også grus/sand/mudder. Liten bekk. Bra med skjul både i bekken og langs 
kantene.   

Merknader.  

 

Figur 42. Lengdefordelingen på ørret 

fanget i Morttjennsbekken.  

 

Figur 43. Bilde av Morttjennsbekken. 
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Figur 44. Detaljkart over elektrofiskestasjonen i Morttjennsbekken  

(markert med blå linjer). 
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Tabell 37. Beskrivelse av Jøndalsåa. 
Opplysninger per bekk: Jøndalsåa 

Til/fra: Jønsjøen til Vorma. Kommune: Eidsvoll  

Deltagere: Tor Fodstad (Eidsvoll kommune) og Helge B. Pedersen (Huvo) Elfiske dato: 02.09.16 

Problem: Fiskestatus ukjent.  Barrierevirkning for deming i utløpet av Jønsjøen.. 

Konklusjoner for Jøndalsåa 

Estimert ørrettetthet: 0    

Vurdering: Ingen ørret, kun mort, abbor og ørekyt påvist. Indikativ 
tilstand: 

-  

Videre oppfølging:  Inngår i vurderingene videre av den økologiske betydningen som barrieren/ 
demningen i Jønsjøen antas å ha ift. vannforskriften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 45. Beskrivelse av 

elektrofiskestasjonen i Jøndalsåa. 

 

Tabell 38. Beskrivelse av elektrofiskestasjonen i Jøndalsåa. 
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjonen i Jøndalsåa (kun en stasjon). 

Beskrivelse: Start: 40 m nedstrøms demingen i Jønsjøen, og opp til demningen. 

UTM startpkt: Sone 33: øst 297015 nord 6693647 

Lengde: 40 m Bredde:  4,5 m Middeldyp: 0,3 m 

Totalt antall ørret: 0         

Øvrige fiskearter: Mort 5 stk. (4,5 - 13,5 cm), abbor 1 stk. (7 cm), ørekyte 750-800 stk. (ulike 
størrelser) og ukjent 1 stk. (10-15 cm).  

Antatt oppdagbarhet:  0,7 Antall ørret/m
2
  0.     

Habitatbeskrivelse: Habitatklasse 3 (velegnet). Noe strømmende. Domineres av stein i ulike størrelser. 
Stedvis også grus/sand/mudder. Liten bekk. Bra med skjul både i bekken og langs 
kantene.   

Merknader.  

 

 

Figur 46. Detaljkart over 

elektrofiskestasjonen i 

Jøndalsåa  

(markert med blå linje). 
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3.6. Vannforekomst: Risa med tilløpsbekker    

Målet med kontrollfisket var dels å måle effekter av tidligere tiltak i Gudmundsbekken og 

dels få en oversikt over hvor omfattende fiskedøden var i øvre del av Risa. Det har vært akutt 

fiskedød 8.-9. mai 2007, 29. mai 2015 og 8. juni 2016 (Haugen 2007 og Åkerstrøm 2016). 

Fiskedøden skyldes metallavleiringer særlig jern (Fe
3+

), dels også aluminium (Al-

forbindelser). 

 

I tillegg ønsket man å sjekke ut hvorvidt det foregikk gyting i hovedelva på en strekning som 

tidligere ikke har vært kontrollfisket. Både Risa og Gudmundsbekken ble også kontrollfisket i 

2014.  

 

 
 
Tabell 39. Beskrivelse av VF Risa med tilløpsbekker   

Tilstandsbeskrivelse vannforekomst Risa med tilløpsbekker (002-2347-R)    

Typologi:  Kalkrik, humøs i lavland 
(elvetype 10) 

Risikovurdering: Risiko Økologisk tilstand: Moderat 

VF vannlokalitetsID: 002-49201, 002-58999, 002-28948, 002-
58998) samt grytehullsjøer i nærområdet, annen VF). 

Påvirkning: Eutrofiering, akutt fiskedød 
pga. jernutfelling, og i en viss 
grad hydromorfologi .  

Konklusjon for vannforekomst Risa med tilløpsbekker (002-2347-R)    

1) Risa ble rammet meget hardt av fiskedøden, på øvre del. Den er ikke rekolonisert. 
2) I Risas midtre del (ved Hjera) gyter ørreten også i hovedløpet. 
3) Gudmundsbekken fungerer brukbart.   

 
Tabell 40. Beskrivelse av Gudmundsbekken. 
Opplysninger per bekk: Gudmundsbekken 

Til/fra: Fra Vesletjernet og Langtjernet og ut i Risa. Kommune: Ullensaker 
og Eidsvoll 

Deltagere: 04.09: Bjørn Otto Dønnum, Roy-Idar Brandlistuen og Lasse 
Vangstein. 12.09: Kai Finbråten (alle fra Risa-utvalget). Begge dager: 
Helge B. Pedersen (Huvo). 

Elfiske dato: 04.09.16 
12.09.16 
 

Problem: Tidligere sedimentering/erosjonsproblematikk fra «motorcrossbane» og passasjeproblemer ved 
kulverten.  Tiltak er gjennomført. Bekken ble kontrollert også i 2014. Den ønskes overvåket.      

Konklusjoner for utløpsbekk Gudmundsbekken 

Estimert ørrettetthet: 18 ørret pr 100 m
2
 (noe lavere tetthet enn i 2014 da den var 27). I tillegg påvist 

steinsmett. Sympatrisk. 

Vurdering: Fungerer. Ingen vandringhindre, men forholdsvis lav 
tetthet.   

Indikativ 
tilstand: 

Svært god 

Videre oppfølging:  Ingen, utover evt. å følge med videre gjennom overvåking. 

 

Figur 47. Kart over vannforekomsten Risa 

med tilløpsbekker.   

A: Risa øvre del (4 stasjoner)  

B: Risa midtre del (3 stasjoner) og  

C: Gudmundsbekken (3 stasjoner).  

(3 stasjoner).   
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Tabell 41. Beskrivelse av hver enkelt av de tre elektrofiskestasjone i Gudmundsbekken.   
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 2 i Gudmundsbekken (stasjon 1 ble fisket i 2014 men ikke i 2016). 

Beskrivelse: Det åpne partiet mellom to kulverter ved Furuseth slakteri på Dal. 

UTM startpkt: Sone 33: øst 289841 nord 6684931 

Lengde: 40,0 m Bredde:  2,0 m Middeldyp: 0,1 m 

Totalt antall ørret: 26         

Øvrige fiskearter: Steinsmett 38 stk. 
(voksne) 

        

Antatt oppdagbarhet:  0,7 Antall ørret/m
2
   0,5     

Habitatbeskrivelse: Habitatklasse 3. Frisk strømmende, meget bra med grus og stein i varierende 
størrelser. Lite skul. En del av steinen er tilført sprengstein, etter arbeidet med 
kulvertene og gangveien.   

Merknader. Nedgangen i ørret-tetthet i Gudmundsbekken mellom 2014 og 2016 skyldes i all 
hovedsak at antall ørreter på denne stasjon 2 var mye lavere (46 vs. 26 ørreter).  På 
denne strekningen var kulverten tett i en periode, slik at det lokalt ble flom og  
bekkebunnen fikk tilført mye erosjon fra kantene. 

Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 3 i Gudmundsbekken. 

Beskrivelse: Fra første utlagte terskel, startpunkt ca. 100 m oppstrøms kulverten og sluttpunkt 
ved første "90 graders sving". (Ved "slakteribrakkene".) 

UTM startpkt: Sone 33: øst 289813 nord 6684787 

Lengde: 50,0 m Bredde:  2,0 m Middeldyp: 0,15 m 

Totalt antall ørret: 8         

Øvrige fiskearter: Steinsmett (1 stk)         

Antatt oppdagbarhet:  0,7 Antall ørret/m
2
   0,11     

Habitatbeskrivelse: Habitatklasse 3. Strømmende, noe grus og stein i varierende grad, men mye finstoff 
lengre ned i sedimentet. Stedvis en god del leire i bunnen. Litt lite kulper, skjul.   

Merknader. Mer leire i bunnen i 2016 enn i 2014. Tettheten i 2014 var 0,2 ørret/ m
2
. Men antall 

ørret er lavt, og tilfeldighetene derfor store. 

 

 

Figur 48. Lengdefordelingen på ørret 

fanget i Gudmundsbekken.  

 

Figur 49. Bilde av Gudmundsbekken, på 

stasjon 3. 
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Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 4 i Gudmundsbekken. 

Beskrivelse: Ca 50 meter oppstrøms stasjon 3. (Etter S-svingene). 

UTM startpkt: Sone 33: øst 289774 nord 6684684 

Lengde: 90,0 m Bredde:  2,0 m Middeldyp: 0,15 m 

Totalt antall ørret: 13         

Øvrige fiskearter: Steinsmett (9 stk)         

Antatt oppdagbarhet:  0,7 Antall ørret/m
2
   0,10     

Habitatbeskrivelse: Habitatklasse 3. Strømmende, noe grus og stein i varierende grad, men mye finstoff 
lengre ned i sedimentet. Stedvis en god del leire i bunnen. Litt lite kulper, skjul.   

Merknader. Tettheten i 2014 var 0,06 ørret/ m
2
 på denne stasjonen. Men antall ørret er lavt, og 

tilfeldighetene derfor store. 

 

Figur 50. Detaljkart over elektrofiskestasjonene i Gudmundsbekken. Stasjon 1 (utløp til 

Risa) ble avfisket i 2014, men ikke i 2016. Stasjon 2 er mellom kulvertene. Stasjon 3 er 

ved «slakteri-brakkene» og stasjon 4 etter den markerte S-svingen i bekken. Stasjonene 

er omtrent på samme plass de to årene, og markert med blå linjer. 
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Tabell 42. Beskrivelse av Risa, øvre del. 
Opplysninger per bekk: Risa øvre del 

Til/fra: Fra Hersjøen, og ut i Andelva. Kommune: Ullensaker 
og Eidsvoll 

Deltagere: 04.09: Bjørn Otto Dønnum, Roy-Idar Brandlistuen og Lasse 
Vangstein. 12.09: Kai Finbråten (alle fra Risa-utvalget). Begge 
dager: Helge B. Pedersen (Huvo). 

Elfiske dato: 04.09.16 
12.09.16 

Problem: Ønsker primært å sjekke omfanget av fiskedøden pga. jernutfelling 29.05.2015 og 8.06.16, og evt. 
rekolonisering i etterkant. 

Konklusjoner for Risa øvre del 

Estimert ørrettetthet: 0,01 ørret pr m
2
. I tillegg påvist niøye, mort, abbor, gjedde, steinsmett og laue. 

Vurdering: Svært lite fisk på denne strekningen nå. Til sammen-
ligning ble det i 2014 på stasjonene 1 - 3, tatt 47 
ørreter, mot 3 nå. Ørret-tettheten var 0,2 i 2014 og 
helt ned i 0,01 per m

2
 i 2016. Også andre fiskearter 

ble fanget i betydelig høyere antall i 2014. Det er 
åpenbart at den akutte fiskedøden har slått ut fisken 
svært kraftig. 

Indikativ 
tilstand: 

Svært dårlig  

Videre oppfølging:  Ingen, utover evt. å følge med videre gjennom overvåking. Det jobbes for øvrig videre 
med å forsøke å avklare årsaksforholdene til utlekkingen av jern/metaller. 

 

 

 

 
 

Tabell 43. Beskrivelse av hver enkelt av de fire elektrofiskestasjone i Risa, øvre del.  
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 i Risa, øvre del. 

Beskrivelse: Start 50 m nedstrøms E6 broa. 

UTM startpkt: Sone 33: øst 288562 nord 6684286 

Lengde: 25 m Bredde:  4,0 m Middeldyp: 0,4 m 

Totalt antall ørret: 1         

Øvrige fiskearter: Abbor (2 stk. yngel), 
gjedde (7 stk. 10-15 cm), 
steinsmett (7 stk.voksne), 
laue (1 stk. ca. 5 cm) og   
2 stk. ubestemt. 

        

Antatt oppdagbarhet:  0,6 Antall ørret/m
2
   0,02     

Habitatbeskrivelse: Habitatklasse 3 (velegnet). Friskt strømmende vann, dominert av sand, med noe 
grus og stein. Litt lite kulper og skjul (trær).       

Merknader. Karpefisken var ikke mort, og så mest ut som laue.  Stasjonen elfisket også i 2014. 
Da var ørret-tettheten 0,25 ørret per m

2
. 

Figur 51. Lengdefordelingen på ørret fanget 

i øvre del av Risa (stasjon 1, 2, 3 og 4). 

Figur 52. Bilde av Risa (øvre del, 

nedstrøms Risebro).  
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Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 2 i Risa, øvre del. 

Beskrivelse: Startpunkt 10 m oppstrøms E6-broa. 

UTM startpkt: Sone 33: øst 288466 nord 6684298 

Lengde: 30 m Bredde:  5,0 m Middeldyp: 0,4 m 

Totalt antall ørret: 1         

Øvrige fiskearter: Gjedde 3 stk. (10-15 cm), steinsmett 8 stk. (voksne), niøye 1 stk. niøye og  
2 ubestemte (ca 10 cm). 

Antatt oppdagbarhet:  0,6 Antall ørret/m
2
   0,01     

Habitatbeskrivelse: Habitatklasse 3. Strømmende, noe grus og stein i varierende grad, men en del sand 
lengre ned i sedimentet. Litt lite kulper, bra med skul.       

Merknader. Stasjonen elfisket også i 2014. Da var ørret-tettheten hele 0,54 ørret per m
2
. 

Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 3 i Risa, øvre del. 

Beskrivelse: Ved mølla. Dvs. ca 50 m nedstrøms lokal gangbro over Risa og opp til gangbroa. 
(190 m nedstrøms Mogreinavegen). Der skiltet "Fiskeregler" står, og oppover. 

UTM startpkt: Sone 33: øst 288186 nord 6684140 

Lengde: 50 m Bredde:  5,5 m Middeldyp: 0,6 m 

Totalt antall ørret: 1         

Øvrige fiskearter: Gjedde (7 stk. 10- 15 cm), niøye (4 stk.), steinsmett (1 stk.) og 2 ubestemte. 

Antatt oppdagbarhet:  0,6 Antall ørret/m
2
   0,01     

Habitatbeskrivelse: Habitatklasse 2. Strømmende, lite grus og stein, en del sand. Litt lite kulper, bra 
med skul. En del mudder og vannvegetasjon på bunnen.      

Merknader. Stasjonen elfisket også i 2014. Da var ørret-tettheten 0,06 ørret per m
2
. 

Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 4 i Risa, øvre del. 

Beskrivelse: Start 50 m nedstrøms Risebro-demningen. Stopp ved demningen. 

UTM startpkt: Sone 33: øst 288094 nord 6684075 

Lengde: 50 m Bredde:  5,5 m Middeldyp: 0,6 m 

Totalt antall ørret: 0         

Øvrige fiskearter: Abbor (10 stk. ca. 15 cm), gjedde (1 stk. ca. 15 cm), mort (5 stk. ca. 15 cm). 

Antatt oppdagbarhet:  0,6 Antall ørret/m
2
   0     

Habitatbeskrivelse: Habitatklasse 3 (velegnet). Friskt strømmende vann, dominert av sand og hard grus, 
med noe mudder innimellom. Brukbart med kulper og skjul (busker/starr og gras).   

Merknader. Stasjonen elfisket også i 2014. Da var ørret-tettheten 0,06 ørret per m
2
. 

 

 
Figur 53. Detaljkart over elektrofiskestasjonene i Risa øvre del. Stasjon 1 er like nedstøms (til 

høyre) for broa på E6. Stasjon 2 er like oppstrøms (til venstre) for broa på E6. Stasjon 3 er 

ved «Mølla» og stasjon 4 nedenfor Risebro. Strekningene er markert med blå linjer. 
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Tabell 44. Beskrivelse av Risa, midtre del. 
Opplysninger per bekk: Risa, nedre del 

Til/fra: Fra Hersjøen, og ut i Andelva. Med «midtre del» regnes 
områdene mellom Dal og Varud. 

Kommune: Ullensaker 
og Eidsvoll 

Deltagere: 04.09: Bjørn Otto Dønnum, Roy-Idar Brandlistuen og Lasse 
Vangstein. 12.09: Kai Finbråten (alle fra Risa-utvalget). Begge 
dager: Helge B. Pedersen (Huvo). 

Elfiske dato: 04.09.16 
12.09.16 

Problem: Ønsket dels å sjekke omfanget av fiskedøden pga. jernutfelling 29.05.15 og 8.06.16 også så langt 
ned, men også å avklare hvorvidt det foregikk ørretgyting i hovedelva ved Varud. 

Konklusjoner for Risa midtre del 

Estimert ørrettetthet: 0,11 ørret pr m
2
. I tillegg påvist niøye og steinsmett. Sympatrisk. 

Vurdering: Dokumentert gytestrekning for ørret. Domineres av 
yngel og ettårige fiskeunger. Strekningen fungerer 
greit, men med noe lav tetthet (kan dels skyldes lav 
fangst-effektivitet).   

Indikativ 
tilstand: 

God  

Videre oppfølging:  Ingen, utover evt. å følge med videre gjennom overvåking.  

 

 

 

 

 

Tabell 45. Beskrivelse av hver enkelt av de tre elektrofiskestasjone i Risa, midtre del.  
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 i Risa, nedre del. 

Beskrivelse: Start: ca 200 m i luftlinje oppstrøms broa ved Varud/Norud (ved Hjera).  
Stopp-punkt ved tre veltet tvers over elva. 

UTM startpkt: Sone 33: øst 290327 nord 6687217 

Lengde: 25 m Bredde:  2 m* Middeldyp: 0,3 m 

Totalt antall ørret: 10         

Øvrige fiskearter: Ingen.         

Antatt oppdagbarhet:  0,5 Antall ørret/m
2
   0,4     

Habitatbeskrivelse: Habitatklasse 3 (velegnet). Noe sterkt strømmende. Domineres av stein i ulike 
størrelser. Stedvis også grus. Bra med skjul både i bekken og langs kantene.   

Merknader. * Bekken er på stedet ca. 6 m bred og varierende dyp mellom godt over 1 meter og 
ned til ca. 20 cm i kantene, med stri strøm. For å fange effektivt, og særlig øke 
fangsteffektiviteten på yngel, ble kun den ene siden fisket og i praksis kun i ca. 2 
meters bredde. Derav oppgitt elfiske-bredde og grunnlag for tetthetsberegningen. 
Men likevel antas fangstraten å være lav. Den andre bredden kan potensielt være 
(omtrent) like god - med antatt færre og eldre fisk i midten. Hovedmålet med 
denne stasjonen var å dokumentere om det var gyting i elva på denne strekningen.   

Figur 54. Lengdefordelingen på ørret fanget 

i midtre del av Risa (stasjon 1, 2, og 3). 

 

Figur 55. Bilde av midtre del av Risa  

(nedenfor Dal). 
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Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 2 i Risa, midtre del. 

Beskrivelse: Startpunkt ca. 80 m nedstrøms broa ved Dal slakteri, litt nedenfor svingen. 

UTM startpkt: Sone 33: øst 289939 nord 6684942 

Lengde: 45 m Bredde:  8 m Middeldyp: 0, 35 m 

Totalt antall ørret: 18         

Øvrige fiskearter: Niøye (3 stk) og Steinsmett (10 stk). 

Antatt oppdagbarhet:  0,5 Antall ørret/m
2
   0,10     

Habitatbeskrivelse: Habitatklasse 2 (egnet). Friskt strømmende vann, dominert av sand, med noe stein 
og mudder innimellom. Brukbart med kulper og skjul, både i og langs elva 
(busker/trær). 

Merknader. Med så høy konduktivitet, vannmengde og dels stri strøm er det mange fisk som 
ikke slås ut/fanges. 

Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 3 i Risa, midtre del. 

Beskrivelse: Startpunkt fra "fiskeskiltet" og opp mot broa ved Dal slakteri. 

UTM startpkt: Sone 33: øst 289915 nord 6684965 

Lengde: 30 m Bredde:  4,5 m Middeldyp: 0, 6 m 

Totalt antall ørret: 1         

Øvrige fiskearter: Steinsmett (12 stk). 

Antatt oppdagbarhet:  0,5 Antall ørret/m
2
   0,01     

Habitatbeskrivelse: Habitatklasse 2 (egnet). Friskt strømmende vann, dominert av sand, med noe stein 
og mudder innimellom. Brukbart med kulper og skjul, både vegetasjon i og langs 
elva (busker/trær).   

Merknader. Med så høy konduktivitet, vannmengde, dyp og dels stri strøm er det mange fisk 
som ikke slås ut/fanges. 

 

 

 

Figur 56. Detaljkart over de tre elektrofiskestasjonene i Risa, midtre del. Stasjon 1 er ved 

Varud/Norud (ved Hjera). Stasjon 2 starter vel 80 m nedenfor broa ved slakteriet på Dal 

(etter svingen). Stasjon 3 starter ca. 40 m nedenfor broa (ved fiskeskiltet). Strekningene er 

markert med blå linjer. 
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3.7. Vannforekomst: Andelva med tilløpsbekker    

Vannforekomsten omfatter hovedelva fra Hurdalssjøen til Vorma, samt tilliggende 

bekker/delfelter som er leirpåvirket og ikke danner egne vannforekomster (som Nessa og 

Risa). 

 

I denne vannforekomsten var det Løykjebekken som ble kontrollfisket, i tillegg til et side-

/overløp i selve Andelva ved Bøn kraftstasjon.  

 

Målet med kontrollfisket her var å se nærmere på arter og fisketettheter i Løykjebekken, 

særlig fordi kontrollfisket i 2014 var usikkert pga. strømproblemer med elfiske-utstyret. I 

tillegg var det ønskelig å se om sideløpet i Andelva var ørret/fiskeførende. 

 

 
Figur 57. Kart over vannforekomsten Andelva med tilløpsbekker. A: Andelva (sideløp) ved 

Bønsdalen. B: Gudmundsbekken (2 stasjoner). 

 

Tabell 46. Beskrivelse av VF Andelva med tilløpsbekker.   

Tilstandsbeskrivelse vannforekomst Andelva med tilløpsbekker (002-1553-R)    

Typologi:  Leirvassdrag (elvetype 11) Risikovurdering: Risiko Økologisk tilstand: Moderat 

VF vannlokalitetsID: Andelva: 002-39741, 002-44176, 002-28959, 002-
30592. Løykjebekken: vannlokalitetsID legges inn snart.  

Påvirkning: Hydromorfologi og 
eutrofiering samt stedvis 
erosjon. 

Konklusjon for vannforekomst Andelva med tilløpsbekker (002-1553-R)    

1. Gudmundsbekken fungerer brukbart, men er sårbar for påvirkninger. Erosjonsproblemene i bekken bør 
vurderes. Det er en viktig gytebekk for ørreten i Risa, fordi de to andre gyteområdene (Risa hovedelv og 
Gudmundsbekken har risiko for (naturlig), episodisk fiskedød pga. oksygenert jernutfelling.   

2. Det ble påvist ørret i side/overløpet i Andelva. Det bør vurderes som potensielt gyteområde for ørret 
dersom det er nok vann. I så fall bør også mengden gytegrus vurderes, evt. tilføres noe mer. Det synes å 
være et godt potensiale her som gyteområde for ørreten i Andelva, som suplement til Risa og Nessa. 
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Tabell 47. Beskrivelse av Løykjebekken. 
Opplysninger per bekk: Løykjebekken 

Til/fra: Fra Svintjenn og ut i Risa, så ut i Andelva.    Kommune: Eidsvoll (litt i 
Nes) 

Deltagere: Bjørn Otto Dønnum (Eidsvoll Fiskesamvirke) og Helge B. 
Pedersen (Huvo). 

Elfiske dato: 04.09.16 

Problem: Eutrofiering og sedimentering. Fiskestatus ikke godt nok kjent.  

Konklusjoner for Løykjebekken 

Estimert ørrettetthet: 0,34 ørret pr m
2
. Det ble også påvist ørekyte, steinsmett, niøye og gjedde.  

Sympatrisk. 

Vurdering: Ørret gyter i bekken, og tettheten er bra øverst (der 
stasjonene ble lagt), men lavere lenger ned. 
Potensielt kan erosjonen påvirke gyefiskens 
oppvandring.   

Indikativ 
tilstand: 

Svært god  

Videre oppfølging:  Vurdere å sikre gytearealene ved å justere gjerde for beitedyrene litt, og krysnings-
punktet i bekken der dyrene vader over.  

 

 

 

 

 

Tabell 48. Beskrivelse av de to elektrofiskestasjonene i Løykjebekken.   
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 (like nedenfor krysningspunktet for beitedyr). 

Beskrivelse: Startet ca. 70 m nedtrøms overgangen for beitedyr (stoppet ca. 20 m fra gjerdet). 

UTM startpkt: Sone 33: øst  291298 nord  6689236 

Lengde: 50 m Bredde:  1,8 m Middeldyp: 0,1 m 

Totalt antall ørret: 17         

Øvrige fiskearter: Steinsmett (12 stk. 
voksne og yngel), Niøye 1 
(stk.) og gjedde (3 stk. 
11,5, - 19 cm). 

        

Antatt oppdagbarhet:  0,7 Antall ørret/m
2
   0,27     

Habitatbeskrivelse: Habitatklasse 3 (velegnet), men egentlig i klasse 2 på nedre deler. Noe strømmende 
vann, men mye sand, silt, mudder og dels leire. Litt stein innimellom i øvre del. 

Merknader. Obs: noe jernutfelling et par steder. 

 

Figur 58. Lengdefordelingen på ørret 

fanget i Løykjebekken.  

 

Figur 59. Bilde av Løykjebekken, like 

nedenfor stasjonene. 



44 

 

 
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 2 (like ovenfor krysningspunktet for beitedyr). 

Beskrivelse: Startet oppstrøms gjerde der beitedyrene krysser, ovenfor den største åpne 
kulpen. 

UTM startpkt: Sone 33: øst  291388 nord  6689253 

Lengde: 50 m Bredde:  1,8 m Middeldyp: 0,1 m 

Totalt antall ørret: 26         

Øvrige fiskearter: Niøye (5 stk.)         

Antatt oppdagbarhet:  0,7 Antall ørret/m
2
   0,41     

Habitatbeskrivelse: Habitatklasse 3. Strømmende, en god del stein i varierende størrelser, og noe grus 
og sand/mudder inni mellom. Bra med skjul mellom steinene og god 
kantvegetasjon. Noe erosjon pga. tråkkskader. 

Merknader. Ørret-tettheten i 2014 var 0,1 per m
2
, men da var det tekniske problemer med el-

apparatet, slik at tallet kunne vært underestimert. 

 

 
Figur 60. Detaljkart over elektrofiskestasjonene i Løykjebekken. Stasjon 1 er like nedenfor 

krysningspunktet for beitedyr, og stasjon 2 like over krysningspunktet for beitedyr. 

Strekningene er markert med blå linjer. 
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Tabell 49. Beskrivelse av Andelva (side-/overløpet). 
Opplysninger per bekk: Andelva, sideløp ved Bønsdalen 

Til/fra: Hurdalssjøen til Vorma. Men side-/overløpet går fra dammen i 
Bønsdalen og forbi kraftstasjonen, mens hovedelva går i en ca. 
350 m lang tunnel under bakken og inn i selve kraftanlegget.    

Kommune: Eidsvoll  

Deltagere: Tor Fodstad (Eidsvoll kommune) og Helge B. Pedersen (Huvo). Elfiske dato: 02.09.16 

Problem: Fysisk hinder/barriere. Fiskestatus ikke kjent.  

Konklusjoner for Andelva, sideløp ved Bønsdalen 

Estimert ørrettetthet: 0,005 ørret pr m
2
. Ingen andre fiskearter ble påvist i sideløpet, men det er ca. 12 

fiskearter i Andelva.   

Vurdering: Det er dokumentert at ørret vandrer opp stryk-
partiene til denne strekningen.  Habitategenskapene 
er gode (bortsett fra lite gytegrus). Det er pt. uvisst 
hvilke vannmengder som passerer på denne 
strekningen i forhold til det som går i røret til 
kraftanlegget. At det kun ble fanget 1 stk. fisk tyder 
på at strekningen sommeren 2016 periodevis har 
vært helt tørrlagt.  

Indikativ 
tilstand: 

Svært dårlig  

Videre oppfølging:  Det bør vurderes å se nærmere på denne strekningen og minstevannføringen 
gjennom året der. 

 

 

 

 

Tabell 50. Beskrivelse av de elektrofiskestasjonen i Andelvas side-/overløp.   
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjonen i Andelva sideløp ved Bønsdalen (kun en stasjon). 

Beskrivelse: Like over strykpartiet ved Electrolux-fabrikker. 

UTM startpkt: Sone 33: øst  289677 nord  6689365 

Lengde: 70 m Bredde:  5,0 m Middeldyp: 0,3 m 

Totalt antall ørret: 1         

Øvrige fiskearter: Ingen.         

Antatt oppdagbarhet:  0,6 Antall ørret/m
2
   0,005     

Habitatbeskrivelse: Habitatklasse 3 (velegnet). Noe sterkt strømmende. Domineres av stein i ulike 
størrelser. Stedvis også grus. Bra med skjul både i bekken og langs ene kanten.  
Uavklart hvilken vannmengder som slippes gjennom året. 

Merknader. Dette er et sideløp/overløp av Andelva, der mesteparten av vannet går i rør under 
bakken til kraftproduksjonsanlegget. Mengden vann på strekningen styres fra 
dammen oppstrøms. 

 

Figur 61. Lengden på den ene fisken som 

ble fanget i sideløpet til Andelva var 21,5 

cm.  

 

Figur 62. Bilde av sideløpet til Andelva, like 

nedenfor demningen. 



46 

 

 
Figur 63. Detaljkart over elektrofiskestasjonen i side-/overløpet til Andelva. Stasjonen ble 

lagt oppstrøms et strykparti, men ikke helt opp til demningen. Den er markert med blå linje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

  

4. Konklusjoner og videre oppfølging        

Det er behov for å følge opp de enkelte vannforekomstene på følgende måte (tabell 68): 

 

Tabell 51. Oppsummering over videre oppfølgingsbehov. 
Vannforekomst Bekk Fiskearter Ørrettetthet Konklusjon Videre oppfølgingsbehov 

Tilløpsbekker til 
Hurdalssjøen vest 

Vangbekken Ørret Lav Fiskeførende med lav 
tetthet. Kun én 
årsklasse. 

Bør kontrollfiskes igjen senere, 
og lenger opp for å lete etter 
yngel. 

Tilløpsbekker til 
Hurdalssjøen øst 

Bundlibekken Ørret 
Steinsmett 

Lav Fungerer, men få fisk. Ingen 

Tilløpsbekker til 
Hurdalssjøen øst 

Eidsæterbekken 
(Sæterbekken) 

Ørret 
Steinsmett 

Lav/middels Fungerer, men få fisk. Ingen 

Tilløpsbekker til 
Hurdalssjøen øst 

Sandsbråtebekken Ingen - Ikke fiskeførende  Ingen 

Skrukkelivassdraget  Innløpsbekk til 
Volltjernet 

Ørret 
Ørekyte 

Høy Fungerer godt Ingen 

Skrukkelivassdraget  Utløpsbekk fra 
Volltjernet 

Ørret 
Ørekyte 

Lav Er fiskeførende, men 
sannsynligvis kun fisk 
som slipper seg ned. 
Det gytes ikke i 
utløpet 

Ingen 

Skrukkelivassdraget Innløpsbekk til 
Bergevatnet 
(Volltjernsbekken) 

Ørret 
 

Middels Fungerer. Kulverten under skogsbilveien 
hemmer oppvandringen av 
gytefisk, og kan evt. vurderes 
utbedret. 

Skrukkelivassdraget Innløpsbekk til Vesle 
Damtjenn 

Ørret 
 

Høy Fungerer godt. 
Overraskende at 
ørekyte ikke var der. 

Ingen. 

Nord-Fløyta/Holtåa Holtåa (ved 
Lysdammen) 

Ørret  
Ørekyte 

Middels Fungerer godt. Kan brukes for å avklare 
økologisk påvirkning av 
barrierene. 

Nord-Fløyta/Holtåa Grønnsjøbekken Ørret  
Ørekyte 

Lav Fungerer, men få fisk. Bør følges opp ift. 
forsuringspåvirkning. 

Holsjøvassdraget med 
tilløpsbekker    

Innløpsbekk til 
Nordre Holsjø 

Ingen - Ikke fiskeførende. Ingen. (Kan evt. vurdere å 
sjekke forsuringstilstanden). 

Holsjøvassdraget med 
tilløpsbekker    

Utløpsbekk fra 
Nordre Holsjø 

Ørret 
Ørekyt 

Lav Fungerer. Bør følges opp senere ift. om 
fisketrappa brukes. 

Holsjøvassdraget med 
tilløpsbekker    

Innløpsbekk til 
Raudtjenn. 

Ørret 
Ørekyt 

Lav Fungerer, men få fisk Ingen. Kan evt. følges opp mht. 
historikk for tidligere ørret-
utsetting og nytt el-fiske. 

Holsjøvassdraget med 
tilløpsbekker    

Utløpsbekk fra 
Raudtjenn. 

Ørekyt - Fungerer muligens, 
men usikkert om det 
også har vært ørret. 

Ingen. Kan evt. følges opp mht. 
historikk for ørret. 

Holsjøvassdraget med 
tilløpsbekker    

Utløpsbekk fra 
Morttjenn 

Ørret 
Ørekyt 

Lav/middels Fungerer, men få fisk. Kan brukes for å avklare 
økologisk påvirkning av 
barrierene. 

Holsjøvassdraget med 
tilløpsbekker    

Utløpselv fra 
Jønsjøen 

Mort 
Gjedde 
Ørekyte 

- Vandrende fiskearter 
ikke påvist. 

Kan brukes for å avklare 
økologisk påvirkning av 
barrierene. 

Risa med tilløpsbekker    Risa, øvre del Ørret, niøye, 
mort, abbor, 
gjedde og 
steinsmett, 
laue. 

Lav Fungerer, men lite 
fisk der i 2016. 

Bør følges opp mht. akutt 
fiskedød pga. jernutfellinger. 

Risa med tilløpsbekker    Risa midtre del Ørret, niøye, 
steinsmett. 

Lav Fungerer  Ingen. 

Risa med tilløpsbekker    Gudmundsbekken Ørret 
Steinsmett 

Lav Fungerer. Ingen. 

Andelva med 
tilløpsbekker    

Løykjebekken Ørret, ørekyte, 
niøye, gjedde 
steinsmett 

Middels Fungerer. Bør beskyttes ift. partikkel-
avrenning og eutrofiering. 

Andelva med 
tilløpsbekker    

Andelva, sideløp ved 
Bønsdalen 

Ørret Svært lav Kun én ørret påvist. Kompenserende tiltak ift. 
barrieren/kraftuttaket bør 
vurderes. 

Fargekodene antyder: Grønt: ingen oppfølging anses nødvendig. Gult: oppfølging kan være 

aktuelt, men av andre enn Huvo. Rødt: Bør følges opp videre i Huvo-regi. 
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5. Oversikt over tidligere kartlegginger       

Det er tidligere gjennomført en god del kartlegginger (elektrofiske) over fiskestatus i området 

når det gjelder bekker og elver, særlig i forbindelse med effektovervåking av forsurede og 

kalket vassdrag i regi av fylkesmennene. I tabell 69 er det gitt en oversikt over den 

kartleggingen som er rapportert i offentlig tilgjengelige notater og rapporter, og som per nå er 

kjent. Det er sannsynlig at det finnes kartlegginger også utover dette.  

 

Tabell 52. Oppsummering over kjente rapporter/notatet fra andre gjennomførte elektrofiske i 

bekker og elver innen vannområdets vassdrag. 

Vannforekomst Bekk/elv (kildenr.) 

Tilløpsbekker til Hurdalssjøen 
vest    

Kjønnstadsæterbekken (4, 5, 14, 16), 
Hona (5, 11, 22),  
Bekk Skjennumstjern-Dalstjern (5, 19, 22),  
Hæra (5),  
Sandsnesseterbekken (5), 
Vikenbekken (22), 

Skrukkelivassdraget Damtjennsbekken (19),  
Ostjennsbekken (19). 
Hagltjernsbekken (22) 
Brattmyrbekken (22)  
Godputtbekken (22)  
Utløp Rødsteinstjern (22) 

Svartungselva   Svartungselva/-bekken (19, 22). 

Tilløpsbekker Gjødingelva   Fjellhamarbekken (14, 15, 22),  
Fjellsjøelva (19). 
Bekk mellom Bjønnåstjenn og Midttjenn (22) 
Utløpåsbekk Midttjenn (22) 

Høverelva bekkefelt    Innløps- og utløpsbekk til Dalstjenn (22) 

Tilløpsbekker til Hurdalssjøen øst   Innløpsbekk til Krafttjernet (2),  
Svartputten-Kinna-bekken (2, 19),  
Totjernsbekken (19),  
Byfella-Svartputt-bekken (3, 19),  
Lortholsbekken (19),  
Krafttjern-Byfella-bekken (3, 17, 19),  
Djuptjernsbekken (2, 3, 17). 
Hammarbekken (22) 
Søndre Hammerbekken (22) 

Nord-Fløyta/Holtåa    Holtåa (12, 22), 
Grønnsjøbekken (19). 

Holsjøvassdraget med 
tilløpsbekker    

Holsjøvassdraget, hovedelva (22) 

Nessa med tilløpsbekker    Nessa (22) 

Elstad bekkefelt Bjørtomtbekken (22) 

Risa med tilløpsbekker    Risa (22) 
Gudmundsbekken (22) 

Tilløpsbekker sør for Sundet    Brådalsbekken/Delebekken (22) 
Ilebekken (22) 

Hegga bekkefelt Tomtebekken (14, 16),  
Våtrudsbekken (16). 

Hegga Hegga (1, 21) 



49 

 

Gjødingelva Gjødingelva (1) 

Høverelva-Hurdalselva Høverelva/Hurdalselva (1, 21) 

Stensbyelva Julsrudåa (Stensbyelva) (6, 12) 

Sidebekkene til Stensbyelva Tømtebekken (6) 

Vorma Vorma ved innløp Andelva og nedstrøms Svanfossen (12) 

Andelva Andelva ved utløpet i Vorma (12) 
Løykjebekken (22) 

Bekkefelt til Øyangen Bekk mellom Ø. og V. Sandbotntjern (13),  
Utløpsbekk fra Ø. Santbotntjern (13),  
Hekkentjernsbekken (13),  
Lomtjernselva (13),   
Merratjernsbekken (13), 
Langselva/Svartbekken (13), 
Lomtjernsbekken (18). 
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Vedlegg   

Primærdata: Lengder på ørreten i mm. Verdien 50 er satt på alle observerte (ikke lengde-

målte) ørreter som var antatt å være yngel, 100 for antatte 1+ og 150 for antatte 2+.  (Data 

finnes også i et excel-ark). 
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55 135 125 190 120 90 175 150 85 200 150 145 120 110 135 215

125 80 125 140 120 100 85 175 80 70 250 165 180 125 175

60 75 160 185 120 90 75 140 85 80 195 145 140 155

55 80 140 155 120 85 85 80 65 175 145 120 175

75 85 160 125 120 50 60 75 135 140 150 120 180

70 80 125 140 50 50 90 130 165 140 120 115

65 85 120 165 50 50 80 75 125 150 110

80 95 145 45 50 85 70 200 120

60 75 110 45 50 90 65 130 130

50 80 160 55 150 75 70 55

50 50 155 50 100 90 70 65

50 70 150 50 100 85 75 65

45 70 145 45 100 75 80 55

45 45 110 50 100 90 90 130

50 45 125 55 100 75 65 130

50 45 120 45 100 95 50 130

50 45 110 50 150 70 50 230

50 45 40 150 50 65

50 40 50 150 50 60

50 45 50 50 50 75

100 50 50 200 50 65

100 50 50 200 50 60

105 100 50 200 50 70

80 85 100 200 50 105

70 85 100 200 50 75

40 70 100 200 50 90

75 45 100 250 120 75

40 50 100 250 260 70

75 50 150 135 80

40 100 130 80

70 210 90

45 125 70

70 140 75

40 750 70

40 140 65

85 130 70

40 130 80

45 115 70

75 290 140

45 195 120

60 150 50

65 130 50

45 155 50

45 135

40 100

50 125

45

45
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45

45

35

40

45

35

35

50

50

50

60 30 5 7 17 28 29 46 43 7 2 9 6 17 1

Samt 3 ørret m ukjent str. 6 cm anslått lengde.  


