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Sammendrag: 
Hovedmålet med utredningen er å gi faglige anbefalinger for restaurering og avbøtende tiltak i bekker 
til Lysjøen som er negativt påvirket av tidligere menneskelige inngrep. Bakgrunnen er en forventet 
oppfølging av vannforskriften, der tidligere undersøkelser medførte at Statsforvalteren i Oslo og Viken 
satt miljøtilstanden til «moderat økologisk tilstand», med fisk som kvalitetselement. Miljømålet for 
vannforekomstene er «God økologisk tilstand», fastsatt av departementet gjennom godkjenning av 
regional plan for vannforvaltningen i vannregion Glomma 2016-21. Denne Huvo-rapporten er en 
oppfølging av Vann-Nett tiltaks-ID 5107-587-M. Tiltakene beskrevet her (innløpsbekkene til Lysjøen) 
må ses på som supplerende for tiltaks-ID 5107-178-M som gjelder utløpsbekken av Lysjøen 
(reetablere konnektivitet), og som det allerede ser søkt om tillatelser for, med planlagt oppstart i 
august/september 2021. 
 
I dette vassdragssystemet er det nå konkludert med følgende tiltaksforslag: 
 
Bekk fra Jutsæter til Granerudsjøen:   
Ikke vesentlig forringet av tidligere menneskelig aktivitet. Ingen forslag anbefales, men bekken før 
kontrollfiskes igjen senere. 
 

Opprinnelig utløpsbekk fra Granerudsjøen:   
Foreslås ikke gjenåpnet, fordi den samlede nytten vurderes mindre enn kostnaden og øvrige ulemper.  
 

Bekken fra Granerudsjøen til Lysjøen 
Det bør skapes mer variasjon i bekken gjennom å grave noen kulper, forsterke djupålen nederst, 
legge ut gytegrus og stein for skjul samt noe død ved. 
 

Bekk fra Digeraue: 
Rydde vekk tørrkvister mm i bekkeløpet, flytte på noen av de store steinene nederst for å bedre 
oppvandringsmuligheten for gytefisk og tilføre gytegrus. (Når øvre kulvert trenger vedlikehold senere 
en gang, må kulverten/røret legges riktig).   
 

Bekk fra Finnsbråtan 
Ikke vesentlig forringet av tidligere menneskelig aktivitet. Ingen forslag anbefales.  
 

Skrårudseterbekken: 
Bytte ut kulverten nederst, forsterke/reetablere djupål nederst, grave vekk sand i 3 store kulper, legge 
ut gytegrus. I tillegg er det notert forslag til å videreføre avbøtende tiltak etter at skogsbilvegen langs 
bekken ble utbedret i fjor. Men det inngår ikke i dette prosjektet. 
 
Annet: 
Alle bekkene bør kontrolleres ved elektrofiske like før tiltakene settes i gang, og på nytt etter hhv. ca. 
2, 4 år og 10 år. 

Emneord: 
Vannforskriften, kulvert, hydromorfologi, vassdragsrestaurering, fisk, gytebekker. 

mailto:helge.b.pedersen@nannestad.kommune.no
http://www.huvo.no/
https://www.vann-nett.no/portal/#/measuredetails/5107-587-M
https://www.vann-nett.no/portal/#/measuredetails/5107-178-M
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Forord 
 
I henhold til vannforskriften skal alle sektormyndigheter arbeide for å nå miljømålene som ble fastsatt 
gjennom den nasjonale godkjenningen av Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 
2016-2021. Miljømålet for bekkene inn til Lysjøen i Eidsvoll og Stange kommuner er: minst «god 
økologisk tilstand». Dagens miljøtilstand er «moderat økologisk miljøtilstand», og tilfredsstiller derfor 
ikke kravene. Årsaken til nedsatt miljøtilstand er knyttet til tidligere påvirkninger som har forringet 
ørretens reproduksjonsmuligheter i vesentlig grad. 
 
I saker som gjelder restaurering av vassdrag på grunn av eldre inngrep, er det ingen sektormyndighet 
som forvalter noe lovverk der gjenopprettende tiltak kan pålegges. I Vann-Nett settes derfor 
kommunen som virkemiddeleier for tiltaksoppfølgingen og virkemidlet er økonomiske tilskudd. I tillegg 
må det være et lokalt engasjement og en formell søker, i tillegg til at grunneier må gi tillatelse. Videre 
skal rett sektormyndighet (kommune, fylkeskommune, statsforvalter og/eller NVE) gi de tillatelser som 
tiltaket krever, avhengig av tiltakets art og omfang. Dette er kompliserte forhold, der lokale søkere ofte 
trenger råd og veiledning. Uten et godt samarbeid mellom alle aktørene blir gjenopprettende tiltak ikke 
utført, og miljømålet satt av Klima- og miljødepartementet vil i så fall heller ikke oppnås.  
 
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma bistår både eierkommunene og andre i arbeidet med å nå 
miljømålene, der det er hensiktsmessig. I denne saken har vi utarbeidet et faglig grunnlag med 
konkrete forslag til gjenopprettende/avbøtende tiltak. Det er da opp til Stange JFF, som potensiell 
søker og i samråd med grunneier, å følge opp videre med å søke rett myndighet om tillatelser, og 
eventuelt gjennomføre tiltakene i praksis. Tiltakene som er beskrevet her, må ses i sammenheng med 
tiltaket som Stange Almenning allerede har søkt om tillatelser til, og som gjelder utløpselva fra samme 
innsjø. Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma har bistått også i den prosessen.  
 
Vi benytter anledningen til å gi ros til Stange JFF og Stange Almenning for det gode lokale initiativet, 
og ønsker dem lykke til med den videre prosessen! 
 
 
 
Nannestad, 7. juli 2021.  
 
Hans Thue (s)  
Ordfører i Nannestad kommune, og  
leder for styringsgruppa i  
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 
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1. Bakgrunn 

Vannforskriften gir rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig 

helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Det skjer gjennom godkjente 

vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogrammer som revurderes og oppdateres hvert 

sjette år. Foreliggende Regional plan for vannforvaltingen i vannregion Glomma 2016-2021 

(Anon. 2016) fastsetter miljømålet for de to aktuelle vannforekomstene dette gjelder til minst 

«God økologisk tilstand». Forvaltningsplanen ble vedtatt av fylkestingene i desember 2015 og 

Kima- og Miljødepartementet i juli 2016. Tiltakene for å nå miljømålene er beskrevet i 

tilhørende tiltaksprogram (Anon. 2015) med detaljer beskrevet i lokal tiltaksanalysen for 

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Anon. 2014) og i databasen Vann-Nett. Den gangen 

tilhørte både Granerudsjøen, Lysjøen og tilhørende bekker en del av en større vannforekomst 

med navn Nord-Fløyta. Tiltaket som ble beskrevet inn til tiltaksanalysen/tiltaksprogrammet 

var «Problemkartlegging» når det gjaldt fysiske inngrep (Anon 2014). Etter at NVE i 2020 

delte opp landets vannforekomster i mindre enheter, ble Lysjøen egen vannforekomst 002-

191-L og Granerudsjøen samt bekkene inn til Lysjøen ble vannforekomst «Lysjøen 

bekkefelt» 002-3753-R. Utløpselva fra Lysjøen er nå 002-3754-R. 

 

Det vedtatte tiltaksprogrammet ble fulgt opp gjennom en omfattende kartlegging av barrierer 

og andre brudd på vassdragenes konnektivitet (Pedersen m.fl. 2017). Demningen i utløpet av 

Lysjøen var et klart brudd på vassdragets konnektivitet, og full stopp for fiskevandring. Det 

ble derfor fulgt opp videre med en utredning og forslag til tiltak, som var å etablere et nytt 

sideløp for fisk (Colman m.fl. 2019), inkl. damsikkerhetsvurdering (Snilsberg 2018).  

 

Videre ble det fulgt opp med et kontrollfiske av utløpsbekken fra Lysjøen, som ledd i 

planleggingen av det tiltaket. Mens planleggingen av tiltaket i utløpsbekken til Lysjøen 

pågikk, ble det også spilt inn fra Stange JFF og Stange Almenning at innløsbekkene samtidig 

burde vurderes. Både utløpsbekken fra Lysjøen og innløpsbekkene til Lysjøen og 

Granerudsjøen ble elektrofisket i 2018 (Pedersen m.fl. 2020). I 2018 ble området langs den 

ene bekken sluttavvirket, og to år etter ble skogsbilvegen oppgradert. Begge deler påvirket 

kvaliteten på bekken, slik at konsekvensene av det burde vurderes samtidig med andre 

påvirkninger i bekkesystemet. Det ble da konkludert med at samtidig som tiltaket 

gjennomføres i utløpsbekken av Lysjøen, burde man gjennomføre de avbøtende tiltakene i 

innløpsbekkene som anses for å være aktuelle. Dette både for å få en helhetlig og økologisk 

tilnærming til problemstillingen, og fordi det vil være langt rimligere og mer effektivt å 

gjennomføre alt når utstyr og maskiner mm. likevel er i samme område. 

 

Det er knyttet forholdsvis stor usikkerhet til effekten av tiltakene. Årsaken er at gjedde har 

blitt satt ut. Betydningen av dette er drøftet av Colman (2019). For å følge opp målene i 

forvaltningsplanen er planen at første trinn er å gjennopprette konnektiviteten i utløpet av 

Lysjøen, og i tillegg gjennomføre avbøtende tiltak i de innløspbekkene det anses formåls-

tjenelig. Dermed vil alle fysiske tiltak være gjennomført, som er praktisk mulig. I tillegg vil 

Stange JFF følge opp med forsøk på systematisk tynningsfiske på gjedde. Dersom dette om 

noen år ikke viser positive resultater, bør det på nytt vurderes å søke om å benytte rotenon 

(el.l.) for å bli kvitt gjedde og mort, som ansees for å være fremmed for Granerudsjøen og 

Lysjøen. Det vil i så fall være et stort prosjekt som må gå i regi av Miljødirektoratet. 

 

Denne rapporten er en gjennomføring av følgende tiltak som ligger i Vann-Nett: Lysjøen 

bekkefelt - vurdere biotoptiltak i gytebekkene-K3035 - 5107-587-M. Det skal for øvrig 

supplerer tiltaket «Lysjøen - fiskeomløp-K3035 - 5107-178-M». 

https://www.vann-nett.no/portal/#/waterbody/002-191-L
https://www.vann-nett.no/portal/#/waterbody/002-191-L
https://www.vann-nett.no/portal/#/waterbody/002-3753-R
https://www.vann-nett.no/portal/#/waterbody/002-3754-R
https://www.vann-nett.no/portal/#/measuredetails/5107-587-M
https://www.vann-nett.no/portal/#/measuredetails/5107-178-M
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2. Kartleggingsmetode/kunnskapsgrunnlag   

De aktuelle bekkene ble først befart da de ble elektrofisket 28.8.18, Pedersen (2020). Den 

sommeren var det svært lite nedbør (tørkesommer). I det aktuelle området falt det i hver av 

månedene mai, juni og juli kun 25-50 % av normale nedbørsmengder, og i august var det 50-

70 % av månedsnormalen (senorge.no). Svært mange av de små bekkene i distriktet var mer 

eller mindre helt tørre, eller hadde usedvanlig liten vannføring etter så langvarig tørke. Det 

gjaldt også bekkene til Lysjøen. 

 

Det er hentet inn lokal informasjon om historikken, i første rekke fra Sigbjørn Stensrud og 

Jørgen Nermo (pers.med.) samt Lien (1972).  

 

Bekkene ble så befart igjen 14. mai 2021 av representant fra Stange JFF (Sigbjørn Stensrud) 

og Vannområdet Hurdalsvassdarget/Vorma (Helge B. Pedersen). Følgende ble da informert 

og invitert med: Stange Almenning, Eidsvoll kommune, Stange kommune, fylkeskommunene 

i Viken og Innlandet og Statsforvalterne i Viken og Innlandet. De samme har også blitt 

invitert til å gi innspill underveis. 

 

Tiltakene som foreslås som avbøtende/gjennopprettende tiltak bygger på metoder som i 

hovedsak er beskrevet av Pulg (2018), men dels også Degerman (2008), Haugland & Hjelle 

(2015) og Anon (2020). 

 

Dette notatet omhandler kun de små bekkene inn til Granerudsjøen/Lysjøen, og er å anse som 

et supplement til pågående planer om restaureringsprosjektet for utløpet av Lysjøen (Colman 

2019). 
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3. Om Granerudsjøen og Lysjøen  

Det aller meste av området eies av Stange Almenning. Granerudsjøen ligger i Stange 

kommune, Innlandet fylke. Lysjøen ligger både i Stange kommune i Innlandet fylke og i 

Eidsvoll kommune, i Viken fylkeskommune, med grensen omtrent midt i sjøen. 

Granerudsjøen har et areal på 0,431 km2 og Lysjøen et areal på 0,416 km2 (kilde NVE Atlas). 

Innsjøene ligger nord for Minnesund, like øst for sørlige deler av Mjøsa.  

 

 
Figur 1. Oversiktskart over Granerudsjøen og Lysjøen. Hentet fra Norgeskart.no. Rød pil 

viser naturlig utløp fra Granerudsjøen, og grønn pil hvor utløpet ble lagt for ca. 200 år siden. 

 

Granerudsjøen drenerer nå sørover til Lysjøen, som via Lysjøåa drenerer videre sørover til 

Nord-Fløyta og så ut i Vorma ved Lynesdalen, like sør for Minnesund. Opprinnelig drenerte 

Granerudsjøen nordøstover til Tjennsjøen. 

 

Kobberverk   

I utløpet av Lysjøen har det vært drevet et kobberverk (del av Eidsvolds guld og kobberverk), 

med oppstart i 1792. I den forbindelse ble demningen etablert og utløpet av Granerudsjøen ble 

flyttet fra østlig retning og til en sørlig retning via en ny kanal/«bekk» inn til Lysjøen. 

Hensikten var å skaffe nok vann til kobberverket ved Lysjøen (Sandholtbråten 2016). 

Demningen er forsatt stabil. Restaureringsprosjektet for utløpet av Lysjøen (Colman 2019) tar 

sikte på å reetablere konnektiviteten i vasdraget, slik at fisk kan vandre opp fra Lyssjøåa til 

Lysjøen via et nytt sideløp, mens demningen og vannspeilet opprettholdes som tidligere. 
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Tømmerfløting/sagbruk ogtidligere bruk av sjøene 

Mellom Granerudsjøen og Lysjøen ligger Lysjøsæter like ved bekken/kanalen. Der har det 

lagt et sagbruk. Detaljer derfra er beskrevet av Lien (1972).  Spitalen Sag 

(Sveasaga/Lyssjøsaga) var i drift fra 1906 – 1957. Saga brant opp i 1921, men ble bygd opp 

igjen i 1935. I 1922 ble det lagt inn elektrisk strøm der. Det er beskrevet at saghuset lå ved 

Lysjøseter (mellom Granerudsjølen og Lysjøen), men at selve saga var flyttbar. Det var en 6 

HK lokomobil som sto for kraften i sagbruket (selv etter at elektrisk strøm ble lagt inn). Den 

ble fyrt med sagflis og ved. Det er ikke beskrevet om også vannkraft ble benyttet, eller om 

plasseringen av saghuset kun var knyttet til fløtningen av tømmeren via Granerudsjøen og 

eventuelt Lysjøen. Men bekken mellom sjøene er så liten at den neppe ville gitt nok kraft til å 

drive et sagbruk. Utkjøringen av trelast foregikk med hest, senere traktor/lastebil ned til 

Strandslykkja. Det er derfor lite trolig at tømmeret ble fløtt videre nedover Lysjøen og 

Lysjøåa. Men det er sannsynlig at tømmerstokkene ble dratt opp via bekken/kanalen fra 

Lysjøen da det er liten stigning og vannstanden kunne reguleres i utløpet av Lysjøen. I tillegg 

er bekken så homogen, at det mest sannsynlig har vært fjernet større stein for et formål, som 

høyst sannsynlig har vært å fløte tømmerstokker opp bekken til sagbruket. Hvorvidt dette rent 

faktisk ble gjort eller ikke, er pt. ikke dokumentert/verifisert. Men det er beskrevet at vinsj ble 

benyttet ved sagbruket. Både Lysjøen og Granerudsjøen er beskrevet som «kombinert bruks- 

og fløtningsdammer» (Lien 1972). 

 

Fiskebestandene 

Lien (1972) beskriver at Lysjøen i tidligere tider har hatt en en god ørretbestand, som 

imidlertid har gått meget sterkt tilbake. Årsaken blir i boka forklart slik: «Rovfiske er tidligere 

i stor udstrækning drevet paa den maade, at Granerudsdammen er lettet en del om 

høstaftenerne og slaaet igjen om morgenen. Gangsfisken er derpaa plukket sammen i 

sekkevis». Når det gjelder Granerudsjøen, skriver Lien (1972) at den aldri har vært rik på 

ørret, men abboren synes å ha likt seg særdeles godt der. Den finnes i store mengder og rett 

som det er tas eksemplarer på ½ - 1 kg, skriver han. I Lyssjøen ble det for minst 15 år siden 

(dvs. før 1957) sluppet «sik». I boka påstås det at den «siken» som ble satt ut «for en vesentlig 

del» var mort, som har formert seg rikelig. 

 

Opplysningen gitt i boka til Stange Almenning (Lien 1972) bekreftes av andre med 

lokalkunnskaper (Stensrud, pers.med). Men i tillegg ble det satt ut gjedde en gang på 1940-

50-tallet. Det er ikke bekreftet at ørekyt finnes i vassdraget. Stange JFF skal foreta et nytt 

prøvegarnsfiske i innsjøene sommeren 2021 for å få bedre kunnskaper om hvilke fiskearter 

som finnes, og mengdene. Det fanges en del gjedde og abbor i innsjøene på fiskestang/garn. 

Men mengden mort, og eventuelt sik i innsjøene er lite kjent. 

 

Utløpsåa fra Lysjøen og bekkene inn til Granerudsjøen og Lysjøen ble kontrollfisket i 

2018/19 (Pedersen 2020). Det ble da påvist noen få unge ørreter i Skrårudseterbekken, svært 

stor ørrettetthet i Lysjøåa (utløp fra Lysjøen) og kun én liten gjedde helt nederst i bekken fra 

Digerauet. Men bekkene var da tilnærmet helt tørre (kraftig tørkesommer). Ingen ørekyter ble 

påvist i innløpsbekkene. I utløpsbekken ble det i tillegg til ørret, kun påvist abbor. Verken 

ørekyt, mort, sik eller gjedde ble påvist der, men ørekyt ble påvist et godt stykke lengre ned i 

elva, etter utløpet fra Grønnsjøen som har ørekyt (Pedersen 2018). Nederst i vassdraget mot 

Nord-Fløyta finnes gjedde. Stange JFF og Huvo skal elektrofiske bekkene igjen i august 2021 

for å få oppdatert informasjon om fisketettheten i bekkene før tiltakene settes i gang, som en 

referansetilstand. 
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Det anses derfor som dokumentert at det har vært ørretgyting i Lysjøåa, Skrårudseterbekken 

og bekken mellom Granerudsjøen og Lysjøen. Det er foreløpig usikkert om det også har vært 

gyting i noen av de andre små bekkene. Men både substrat og vannmengder tilsier at det 

potensielt kan ha vært gyting også der. 

 

Det er ikke kjent at det finnes noen akvatiske rødlistede arter som vil påvirkes av tiltakene 

som her foreslås (jf. Artsdatabanken). 
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4. Forslag til avbøtende/gjennopprettende tiltak per bekk    

Nedenfor følger en oversikt over alle bekkene inn til Granerudsjøen og Lysjøen og hvordan 

de er vurdert for senere oppfølging/restaurering. Alle tilhører vannforekomsten Lysjøen 

bekkefelt, vannforekomstID 002-3753-R (lenke), og er en oppfølging av tiltaket: Lysjøen 

bekkefelt - vurdere biotoptiltak i gytebekkene-K3035 - 5107-587-M (lenke).  

4.1. Prinsipper for restaureringstiltakene 

For størst mulig sannsynlighet for å oppnå forventet effekt, og samtidig unngå utilsiktede 

effekter, er det tatt utgangspunkt i tiltaksforslag og metoder som er beskrevet særlig av Pulg 

(2018), men dels også Degerman (2008), Haugland & Hjelle (2015) og Anon (2020).  

 

De viktigste egenskapene for gytebekker er at det er god adkomst opp for gytefisken fra sjøen, 

at det finnes egnet gytegrus på egnede gyteplasser, at det er vann nok til å unngå innfrysing 

om vinteren og tørrlegging, og så bør det være stein/røtter/stokker som skaper skjul og 

standplasser samt kantsoner som tilfører bekken alloktont materiale. Bekkene bør være 

varierte i utforming og struktur.   

 

For restaureringsprosjekter er det ikke noe mål å forbedre naturen, men rette opp igjen 

negative effekter av tidligere inngrep. Der tidligere endringer eller inngrep ikke lar seg 

gjennopprett, bør avbøtende tiltak gjennomføres. 

 

Viktige hovedprinsipper for ørretens gyebekker er illustrert i figur 2 nedenfor. 
 

 
Figur 2. Skjematisk illustrasjon på hvordan ørret benytter substratet i gytebekkene gjennom 

livs-syklusen fra egg til ungfisk. Store deler av livet tilbringes i elvebunnen. 

Hydroformologiske ramme-betingelser er avgjørende for hvor mye gyte- og ungfiskhabitat 

elvebunnen tilbyr. Figuren er hentet fra Pulg (2018). 

 

 
 

https://www.vann-nett.no/portal/#/waterbody/002-3753-R
https://www.vann-nett.no/portal/#/measuredetails/5107-587-M
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Beskrivelse av tiltaksforslaget 

Tiltakene som foreslås i innløpsbekkene til Lysjøen består av gjennopprettende og dels 

avbøtende tiltak innen: etablering av djupål, kulper, utlegging av steingrupper, buner og 

gytegrus, samt revegetering og utskiftning av kulverter eller etablering av enkle 

steinterskler/«trapper».   

 

Nedenfor følger noen hovedprinsipper som legges til grunn når tiltakene gjennomføres.   
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Figur 3: a, b, c og d. Prinsippskisser hhv. for ønsket tverrprofil i bekken, etablering av steingrupper, 

lengdeprofil og utlegging av gytegrus. Det bør være en V-profil med djupål (lavvannsrenne) som 

sikrer vanndringsmuligheter og standplass også ved lav vannføring. I bekkene bør det tilføres noen 

mellomstore og mindre stein som gir skul og standplasser. Videre tilføre noe gytegrus i bakkant av 

kulpene. Figurene er hentet fra Pulg (2018).  

 

 

 
Figur 4. Prinsippekisser for hvordan kulverter bør ligge under skogsbilveger for å sikre god 

opp- og nedvandring for ørreten. Figuren er hentet fra Anon. (2020). 

 

I kostnadsoverslagene er det lagt til grunn at alle prosjektene gjennomføres som planlagt, der 

andelen av hver kostnad er fordelt per bekk/tiltaksområde. Ved at alt samordnes i tid, og også 

med tiltaksprosjektet i utlløpet av Lysjøen, vil de samlede kostnadene bli vesentlig redusert 

fordi gravemaskin, lastebil/traktor med henger etc. vil være i området og kan frakte grus, stein 

mm samtidig. 



13 

 

4.2. Bekk fra Jutsætertjennet til Granerudsjøen 

 

Tabell 1. Opplysninger om Jutsæterbekken (kilde nevina.nve.no og egne vurderinger). 

Fra: Lomtjennsmyrene/Jutsætertjennet  Til: Granerudsjøen 

Areal nedbørsfelt: 1,1 km2 Prosent myr: 19 % 

Elvelengde: 1,3 km Helning: 3,8 grader 

Bekkelengde for ørret Ikke målt. Bekkebredde: 1 – 1,5 m 

Påvirkning, tidligere 
inngrep: 

Ingen. 

Vurdering: Bekken vurderes til potensielt å være stor nok (så vidt), og med noe 
egnede habitatkvaliteter for å være/ha vært gytebekk for ørret, selv om 
det var lite grus på de befarte partiene. Men hele bekken ble ikke befart, 
kun nedre del i 2018. 

Forslag til tiltak: Det foreslås ingen restaureringstiltak i denne bekken, all den tid bekken 
ikke er menneskelig påvirket i vesentlig grad. 

 

 
Figur 5. Jutsæterbekken, med tilhørende nedbørsfelt (NVE/Nevina). 
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Figur 6. Bilder av nedre del av Jutsæterbekken. Nedre bilde er fra utløpet, og øvre bilde ca. 

100 m lengre opp. Tatt tørkesommeren 2018. Vanligvis har bekken helårsvannføring. 
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 4.3. Utløpsbekk fra Granerudsjøen 

Opprinnelig gikk utløpet fra Granerudsjøen nordøstover og inn i Tjennsjøen. For ca. 200 år siden ble 

det flyttet sørvest og inn i Lysjøen. Både i forhold til økologiske, økonomiske og brukerhensyn, anses 

det for uaktuelt å flytte utløpet tilbake. Det er derfor ikke vurdert vudere som noe alternativt forslag i 

denne rapporten.  

4.4. Bekk mellom Granerudsjøen og Lysjøen 

 

Tabell 2. Opplysninger om bekk mellom Granerudsjøen og Lysjøen (kilde nevina.nve.no og 

egne vurderinger). 
Fra: Granerudsjøen Til: Lysjøen 

Areal nedbørsfelt: 3,5 km2 Prosent myr: 6,5 % 

Elvelengde (netto): 0,1 km Helning: 5,6 grader i nedbørsfelt 
Ca. 2 grader i bekken 

Vannkjemi 
(Granrudsjøen): 

God. pH: 6,7 - 6 - 6,5 hhv. i 
1975, 1991 og 2004. Fargetall 
37 mg Pt/l. (Kalsium ikke målt). 

Kilde:  Vannmiljø 

Vannhastigheter: Ca. 1 m/s i midten, noe høyere øverst og en del lavere nederst. 

Bekkelengde for ørret: Ca. 100 meter (75 m i luftlinje) Bekkebredde: Ca. 3,2 meter 

Påvirkning, tidligere 
inngrep: 

Hele bekken er kunstig anlagt, da utløpet ble flyttet fra nordøst (Tjenn-
sjøen) og til sørvest (Lysjøen). Bekkeløpet ble sannsynligvis brukt for å 
slepe/vinsje tømmer opp til sagbruket (mobilt) på stedet. Det er rester av 
liten demning/regulerbar luke øverst mot Granrudsjøen, men per nå er 
det ingen fiskesperre. Vannstanden ble tidligere reg|ulert via 
demningen/kulverten, også for aktivt å fange gytefisk (Lien 1972). 

Kulvert: Fisken kan vandre fritt gjennom kulverten, på god vannføring. 
Diameter kulvert: 80 cm (75 innvendig), 6 m langt rør under vegen. 
Dypde sprangkulp: 20 – 30 cm. 

Bekkens struktur: Øvre del hurtigrennende, men ikke stryk. Gradvis sakterennende nederst.  
Stein i kantene, men lite i midten. Påfallende lite kulper og struktur i 
bekken. Det er et strykparti som kan være noe krevende å forsere i øvre 
del. Lite grus. Noe sand/mudderbunn.   

Historikk fisk: Har vært gytebekk, Lien (1972) og Stensrud S. (pers.med.). 

Vurdering: Bekken har tidligere fungert som gytebekk, og er helt klart velegnet. 
Bekkeleiet bærer preg av å være kunstig/«ungt» fordi det er lite struktur. 
Det er stor sannsynlighet for å øke fiskeproduksjonen med foreslåtte 
tiltak.    

Forslag til tiltak: • Forsterke/etabler djupål og kulper. 

• Legge ut stein og steingrupper, inkl. terskler av stein. 

• Legge ut gytegrus.  

• Legge ut død ved. 

Gjennomføringen: Det må brukes en liten gravemaskin til å grave djupål, terskler og høler. 
Det er grei adkomst, men noen mindre trær må muligens felles. 
Stein kan hentes fra eldre steinrøyser som er lagt opp i nærheten. 
Gytegrus må kjøpes og fraktes inn, fortrinnsvis i storsekker på 1 tonn. 
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Figur 7. Bekk mellom Granerudsjøen og Lysjøen, med tilhørende nedbørsfelt (NVE/Nevina). 

 

Figur 8. Bilde av bekk mellom Granerudsjøen og Lysjøen, tørkesommeren 2018. Nedre 

strekning. Vanligvis har bekken helårsvannføring 
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Figur 9. Bilde av bekk mellom Granerudsjøen og Lysjøen, forsommeren 2021. Nedre 

strekning. 

 

Tiltaksgjennomføring: 

Hvilke typer, mengder og utforminger som er planlagt framkommer i tabell 2. Prinsippene i 

figur 3 blir fulgt når tiltakene gjennomføres, og detaljer må avklares på stedet underveis. Det 

må brukes (liten) gravemaskin, og f.eks. traktor med henger eller ATV for å få fram 

stein/grus. Arbeidet gjøres så skånsomt som mulig. I forkant må enkelte trær fjernes mellom 

skogsbilvegen og bekken for å komme til med maskiner. Men terrenget er godt egnet. 

 

Tabell 3. Foreslått tiltaksgjennomføring i bekken mellom Granerudsjøen og Lysjøen.  
Tiltak: Beskrivelse av gjennomføringen 

Forsterke/etablere 
djupål 

Djupål bør forsterkes/graves på nedre halvdel av strekningen (det kan stedvis 
være bart fjell). Djupålen må følge terrenget, og ikke graves rett. Hensikten er 
å sikre vann i bekken også ved lav vannføring. Djupålen skal være ca. 0,5 m 
dyp, og ingen kulper bør være over 1 m dype ved normal vannstand. I 
prinsippet følges dagens bekkeleie, som forsterkes med en dypere renne jf. 
figur 3. Man må starte øverst og grave nedstrøms for å unngå finsedimenter. 
Oppgravd masse fordeles pent langs bekkens kanter, men større stein (> ca. 
10 cm) legges tilbake i elva, i kantene og dels i varierte grupper. 

Etablere kulper I nedre halvdel av elva graves det 1 – 2 kulper om lag hver femte meter. Dvs. 
ca. 15-20 kulper.  Kulpene skal helst være 0,5 – 1 meter dype ved normal 
vannføring. Hver kulp/basseng bør være ca. 1,0-1,5 m bred og ca. 2 m lang. 
Tilpasses terrnget. Kulpene må merkes av i felt når djupålen graves. Kulpene 
må ikke være over 1 m dype, for å unngå at gjedde blir stående. 

Legge ut stein/ 
steingrupper (og 
buner). 

Stein for å etablere steinterskler, standplasser og skjul bør være om lag 10- 
100 cm store, og i varierende størrelser for å skape variasjon i bekkeleiet.  Det 
skal brukes naturstein lokalt fra området (kan hentes fra steinhaugen i 
nærheten, eller eventuelt fra området som det i 2020 ble renovert en 
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skogsbilveg, for å unngå nye sår i terrenget).  I størrelsesorden er det behov 
for 5 - 10 tonn små-mellomstore stein. Detaljert mengde og utforming må 
avgjøres på stedet, men bekkeleiet må ikke «fylles opp». Jf. fig. 3. 

Terskler: I bakkant av enkelte kulper nederst legges en rad/gruppe med stein på tvers, 
for å etablere en liten terskel på 10 – 20 cm (for å begrense oppvandring av 
gjedde og skape variasjon i strømforholdene). Tersklen formes som en Y med 
smaleste punkt nederst, for å øke vannhastigheten i utløpet. Bør etableres på 
2 - 3 steder nederst. 

Legge ut gytegrus  Ca. 3 tonn gytegrus bør tilføres, fordelt i bakkant av kulper langs hele 
strekningen, i tråd med fig. 3. På vanndyp som er 30 – 120 cm legges grusen i 
lag på ca. 20-40 cm høyde fordelt på ca. 1 meters lengde, i bakkant av kulpene 
mot steintersklene, og der vannhastigheten er ca. 0,3-0,6 m/s. Gytegrusen skal 
være 1 – 5 cm, noe som tilsvarer siktesortering 8 – 32 mm. Det skal kun 
tilføres naturlig avrundet morenegrus (fra Gardermoen). Finsedimenter bør 
fjernes før utleggingen i bekken. Det jobbes fra øvre del og nedover bekken 
for hvert tiltak, slik at ikke finsedimenter tilslammer partiene som er 
opparbeidet. 

Legge ut død 
ved/trær 

For å skape større variasjon og bedre forholdene også for invertebrater, legges 
2 – 3 små løvtrær i bekkekantene og delvis ut i bekken (tas ikke fra 
bekkekanten, men lengre unna). De forankres kun ved at stolper (tas lokalt) 
slås ned i bakken i trærnes grenkløfter og vha. stein. Vannstrømmen i bekken 
er så lav at trærne med dette blir liggende. Det gjøres manuelt. 

Ettersyn/kontroll Til slutt gjøres en manuell gjennomgang for å sjekke at alt er iht. planen. 
 

Tiltaksrekkefølge: 

Trinn 1: Fjerne enkelttrær for å etabler adkomst/kjørevei fra skogsbilvegen til bekken. 

Trinn 2: Grave/forsterke djupål og grave kulper.  

Trinn 3: Etablere steinterskler/trinn i bakkant av kulpene, og som buner og steingrupper.   

Trinn 4: Tilføre gytegrus.   

Trinn 5: Det legges ut 2 – 3 løvtrær i kanten av bekken.   

Trinn 6: Skånsomt (manuelt) ettersjekkes dypder og plasseringen av stein, for evt. 

etterjusteringer. 

 

Varighet:  

Tiltakshåndboka (Pulg 2018) anslå varigheten av denne type tiltak slik: Utforming av elveløp 

> 25 år og varigheten av gytegrus 1 - 20 år, eller mer. Vår vurdering er at tiltakene vil ha 

svært lang varighet (tilnærmet varig), fordi vannmengder og strømforhold/flom er svært 

moderat og stabilt i denne bekken. Det er heller ingen grunn til å anta mye sedimentering i 

bunnsubstratet når dette først er opparbeidet. 
 

Tabell 4. Kostnadsoverslag bekken mellom Granerudsjøen og Lysjøen. 
Vare Kostnadsoverslag (eks. mva) 

Fjerning av trær/klargjøring for adkomst (dugnad, 1 dagsverk):   0, - 

Graving av kulper/djupål (samt plassering av stein og grus, 12 t):   38.400, - 

Innkjøp av gytegrus, 3 tonn i storsekker á 1 tonn, inkl. frakt: 1.800, - 

Utlegging av gytegrus (dugnad, 1 dagsverk): 0,- 

Større stein, hentes lokalt fra tidligere skogsbilvegprosjekt (3 t): 9.600, - 

Etablering av død ved/trær i bekkekanten (dugnad, 1 dagsverk): 0, - 

Sum kostnadsoverslag denne bekken 49.800, - 
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Det legges til grunn at Stange JFF kan gjennomføre dugnadsarbeidet, og at Stange Almenning 

stiller steinmassene til fri disposisjon. Kostnadene er forbundet med innkjøp av grus (250,-

/tonn), storsekk (150,-/sekk opplastet), frakt av grus (200,-/tonn) samt frakt og leie av 

gravemaskin med fører (3.200,-/time).  I kostnadsoverslaget ligger at alle bekkene tas 

samtidig. Det er stor usikkerhet i kostnadsoverslaget, særlig knyttet til tidsforbruket. 

 

 

Figur 10. Situasjonsplan for tiltaksgjennomføringen i bekken mellom Granerudsjøen og 

Lysjøen. 

 

LYSJØEN 

GRANERUDSJØEN 
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 4.5. Bekk fra Digeraue 
 
Tabell 5. Opplysninger om bekk fra Digeraue (kilde nevina.nve.no og egne vurderinger). 

Fra: Digerauet/Lågfalldalen Til: Lysjøen (Pinnfallvika) 

Areal nedbørsfelt: 1,4 km2 Prosent myr: 2,5 % 

Elvelengde: 2,1 km Helning: 8,8 grader 

Vannkjemi (Digeraue): Usikker. pH målt til 4,7 i 1991. 
Andre målinger finnes ikke. Pga. 
vesentlige reduksjoner av SO2 
og NOx-deposisjoner de siste ti-
årne, forventes brukbar vann-
kvalitet nå. 

Kilde: Vannmiljø 

Vannhastigheter: 0,4 m/sek (målt ca. 8 m fra utløp Lysjøen). Noe høyere i strykpartier. 
0,7 m/sek (målt inni røret/1. kulvert). 
1,3 m/sek (målt inni røret/2. kulvert). 
< 1,0 m/sek (mesteparten av strekningen ovenfor nedre kulvert). 

Bekkelengde for ørret Ca. 350 meter (til 2. kulvert) 
Minst 420 meter dersom fisken 
går videre. 

Bekkebredde: Snitt ca. 1,1 m (0,8-1,4 
m). 

Påvirkning, tidligere 
inngrep: 

Den nederste kulverten under skogsbilvegen kan fisken passere ved 
normal vannføring. Den andre kulverten (ca. 350 m opp) er mer krevende 
pga. vannstand og vannhastighet inni røret, men ved optimal vannføring 
er det rimelig å anta at ørret kan passere. Deler av bekken er noe 
oppstuvet og stedvis litt påvirket av vegen/krysningene. Skogsbilvegen går 
langs med bekken. Særlig nedre del bærer preg av å være påvirket av 
steinutfylling /endringer i terrenget den gangen vegen og snuplassen ble 
anlagt (eller tidligere). 

Kulvert: Begge kulvertene: 60 cm (diameter), 8 m lange rør under vegen. 
Dypde sprangkulp: Nedre kulvert: 60 cm, øvre kulvert: 40 cm. 
Nedre kulvert: 26 cm vanndyp i røret. Øvre kulvert: 14 cm vanndyp i røret. 

Bekkens struktur: Nederst svært store steinblokker, småfosser/stryk og dype kulper. Mellom 
kulvertene sakteflytende vann med mudder/sandbunn. Litt grus mot øvre 
rør. Ovenfor øvre kulvert/rør er bekken noe sakteflytende, men med 
innslag av grus ved bekkedelet og ca. 50 m videre opp. Deretter blir 
bekken sannsynligvis for liten og grunn, selv om andelen stein og grus 
øker. 

Historikk fisk: Det er ukjent om det har vært ørretgyting i bekken. 

Vurdering: Bekken synes å være velegnet som gytebekk. Med så lav pH i 1991, kan 
lokal gytebestand ha dødt ut, og med svært lav ørretbestand i Lysjøen, kan 
andre bekker ha blitt brukt slik at rekolonisering har uteblitt. Men dette er 
høyst usikkert. Bekken/tjernet har aldri vært kalket. 

Forslag til tiltak: • Fjerne løse grankvister.  

• Flytte på enkelte store steiner. 

• Legge ut gytegrus.  

• Når vedlikeholdsbehov, skifte ut øvre kulvert. 

Gjennomføringen: Det er god adkomst langs hele bekken. De store steinene kan flyttes 
manuelt vha, spett o.l. Gytegrus kan kjøres inn til velteplassen i storsekk 
og så fordeles videre med trillebor/ATV fra storsekker. Det er ikke 
nødvendig med stort maskinelt utstyr. 

 



21 

 

  
Figur 11. Bekk fra Digeraue, med tilhørende nedbørsfelt (NVE/Nevina). 

 

 
Figur 12. Bilde av bekk fra Digeraue, tørkesommeren 2018. Nedre del. 
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Figur 13. Bilde av bekk fra Digeraue i mai 2021, nedre del.   

 

Tiltaksgjennomføring: 

Hvilke typer, mengder og utforminger som er planlagt framkommer i tabell 6. Prinsippene i 

figur 3 blir fulgt når tiltakene gjennomføres, og detaljer må avklares på stedet underveis. 

Arbeidet i denne omgangen kan gjøres manuelt, etter at gytegrusen er kjørt inn til 

snu/velteplassen. Særlig dersom det senere skulle påvises fisk i bekken opp til øvre kulvert, 

men ikke lengre, bør den øvre kulverten vurderes å skiftes ut på sikt (fig. 4).   

 

Tabell 6. Planlagt tiltaksgjennomføring i bekk fra Digeraue.  
Tiltak: Beskrivelse av gjennomføringen 

Fjerne løse 
grankvister 

Tynne pinner, særlig i nedre del stenger for oppvandring av fisken og må 
fjernes. Men la tykkere kvister som ikke stenger for fisken bli liggende. 

Flytte på enkelte store 
steiner 

Fra nedre kulvert (veg) til Lysjøen ligger det store steiner som skaper 
vandringsproblemer for gytefisk, særlig ved liten vannføring. Med enkle 
grep kan de flyttes litt på, eller enkelte mindre stein legges ut for å øke 
vannspeilet i noen kulper slik at fisk kan vandre opp. Spranghøyde bør ikke 
være mer enn ca. 20 cm, og sprangkulp nedenfor bør da være minst 25-30 
cm dyp. 

Legge ut gytegrus På vanndyp som er over 30 cm legges grusen i lag på ca. 20-40 cm høyde 
fordelt på ca. 1 meters lengde, i bakkant av kulpene mot steintersklene, og 
der vannhastigheten er ca. 0,3-0,6 m/s. Gytegrusen skal være 1 – 5 cm, noe 
som tilsvarer siktesortering 8 – 32 mm. Jf. fig. 3. Det skal kun tilføres 
naturlig avrundet morenegrus (fra Gardermoen). Finsedimenter fjernes før 
utleggingen i bekken. Det jobbes fra øvre del og nedover bekken for hvert 
tiltak, slik at ikke finsedimenter tilslammer partiene som er opparbeidet. 
Det bør legges ut inntil 2 tonn gytegrus nedenfor nedre kulvert, og inntil 2 
tonn bør fordeles på strekningen fra ca. 100 over nedre kulvert og opp til 
øvre kulvert, der vannhastigheten er passe. 
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Skifte ut øvre kulvert Øverste kulvert ligger ikke optimalt, men kostnaden ved å skifte ut røret er 
såpass høy at så lenge det er mulig at ørreten kan passere ved optimal 
vannføring, anbefales ikke at røret skiftes ut nå. Men når det senere skal 
byttes ut, er det viktig at det legges på riktig måte (jf. fig. 4). 

Ettersyn/kontroll Det bør gjennomføres oppsyn og kontroll for å se etter gytefisk og 
fortrinnsvis bør bekken elektrofiskes igjen både før og noen år etter at 
tiltakene er gjennomført. 

 

Tiltaksrekkefølge: 

Trinn 1: Fjerne grankvister i bekkeleiet. 

Trinn 2: Flytte på enkelte store steiner   

Trinn 3: Legge ut gytegrus 

 

Varighet:  

Tiltakshåndboka (Pulg 2018) anslå varigheten av denne type tiltak slik: Utforming av elveløp 

> 25 år og varigheten av gytegrus 1 – 20 år, eller mer. Vår vurdering er at tiltakene vil ha 

svært lang varighet, tilnærmet «evigvarende» fordi vannmengder og strømforhold/flom er 

svært moderat og stabilt i denne bekken. Det er heller ingen grunn til å anta mye 

sedimentering i bunnsubstratet når dette først er opparbeidet. 
 

Tabell 7. Kostnadsoverslag bekk fra Digeraue. 
Vare Kostnadsoverslag (eks. mva) 

Fjerning av grankvister i bekken (dugnad, 1 dagsverk):  0, - 

Flytting/justering av enklete steinblokker (dugnad, 3 dagsverk): 0, - 

Innkjøp og frakt av gytegrus, 4 tonn i storsekker á 1 tonn 2.400,- 

Sum kostnadsoverslag denne bekken 2.400,- 
 

 Det legges til grunn av Stange JFF kan gjennomføre dugnadsarbeidet. 

 

 Figur 14. Situasjonsplan for tiltaksgjennomføringen av bekken fra Digerauet til Lysjøen. 
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4.6. Bekk fra Finnsbråtan 

 

Tabell 8. Opplysninger om bekk fra Finnsbråtan (kilde nevina.nve.no og egne vurderinger). 
Fra: Ovnsmyra/skog ved Finnsbråtan Til: Lysjøen 

Areal nedbørsfelt: 0,4 km2 Prosent myr: 0 % 

Elvelengde: 0,6 km Helning: 10,3 grader 

Vannkjemi: God, pH 7,8 Kilde: Målt på stedet med 
Horiba Laqua twin pH-
meter, men antas å vise 
noe for høy verdi. 

Vannhastigheter: 0,2-0,3 m/s på nedre ca. 200 m, og ca. 1,0 m/s der bekken blir brattere ca. 
250 m fra innsjøen. 

Bekkelengde for ørret Ca. 300 meter Bekkebredde Ca. 0,9 m  

Påvirkning, tidligere 
inngrep: 

Bekken framstår i all hovedsak som naturlig, uten menneskeskapte 
problemer. Men terrenget rundt, inkl. steinrøyser og skogens 
alder/struktur bærer preg av tidligere seterdrift el.l. 

Kulvert: Ingen. En sti kysser bekken nederst, men ingen kulvert. 

Bekkens struktur: Nedre del er sakterennende med mudder og sandbunn, ca. 200 m 
oppstrøms er det noe høyere vannhastighet, og stedvis litt grus. Ca. 250 m 
opp fra sjøen og videre er det innslag av stein og små kulper. I 
gjennomsnitt var bekken ca. 15 cm dyp på befaringstidspunktet. Det er 
små og grunne kulper i bekken. 

Historikk fisk: Det er ukjent om det har vært ørretgyting i bekken. 

Vurdering: Bekken går aldri tørr (S. Stensrud pers.med.), men er så liten at det er 
uavklart hvorvidt det (kan) gytes i bekken eller ikke. Den har likevel 
kvaliteter(grus/kulper) som ikke umuliggjør at ørretgyting kan forekomme.  

Tiltaksforslag: Ingen fysiske tiltak foreslås for denne bekken, da den er lite berørt av 
menneskelige inngrep. 
Men man kan med fordel fjerne kvister/løse hindringer årlig før gytetiden. 
Og observere om det er gytefisk i bekken, evt. foreta elektrofiske. 

Gjennomføringen: Ingen større tiltak foreslås. 

 

Tiltaksgjennomføring: 

Det foreslås ingen søknadspliktige tiltak for denne bekken. Kun å fjerne kvister/ hindringer 

årlig før gytetiden. Og så observere om det er gytefisk i bekken, eventuelt foreta elektrofiske. 
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 Figur 15. Bekk fra Finnsbråtan, med tilhørende nedbørsfelt (NVE/Nevina). 

 

Figur 16. Bilde av bekk fra Finnsbråtan i mai 2021. 
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4.7. Skrårudseterbekken – søknadspliktige tiltak 

 
Tabell 9. Opplysninger om Skrårudseterbekken (kilde nevina.nve.no og egne vurderinger). 

Fra: Brennhaugdalen, Haramyra Til: Lysjøen 

Areal nedbørsfelt: 1,6 km2 Prosent myr: 19 % 

Bekkelengde (netto): 1,4 km  Helning: 3,8 grader 

Vannkjemi: God. pH målt til 5,4. Andre 
målinger finnes ikke. 

Kilde: Målt på stedet 
med Horiba Laqua 
twin pH-meter. 

Vannhastigheter: 0,5 m/s (målt ved samløpet med tilsig fra Elgmyra). Noe høyere i 
strykpartier. 0,9 m/s (målt ca. 50 m oppstrøms samløpet med tilsig fra 
Elgmyra).  Videre oppover ca. 0,5 m/s på de velegnede strekningene, og 
noe over 1 m/s i strykpartiene (estimert, ikke målt). 

Bekkelengde for ørret Ca 700 m (opp til parti med 
brattere stigning og lite vann.  
Best nederste ca. 250 meter. 
Deretter stigning med usikker 
passeringsmulighet pga. jevn 
stigningen og lite vann/kulper de 
neste 200 m, hvorav en (ny) foss 
som neppe forseres i dag. Videre 
250 m med meget velegnede 
forhold, før bekken igjen blir 
forholdsvis jevnt bratt med lite 
vann og kulper videre opp. Men 
det antas at fisken tidligere har 
kunnet vandre helt til Ulvintjenn 
på god vannføring (1,4 km). 

Bekkebredde Nedre del: 1,7-2,0 
m. Fra ca. 200 m 
og videre 
oppstrøms i 
bekken er den 
omkring 1,2 m i 
gjennomsnitt. 

Påvirkning, tidligere 
inngrep: 

Kulvert nederst, eldre oppgraving av nedre del mot osparitiet i Lysjøen (jf. 
jordhaugen langs bekken), hogst, utvidelse av skogsbilveg (med tilhørende 
tilførsler av slam/finpartikler, oppfylling av kulper og gytegrus, 
fjernet/redusert kantsone, grøfting og graving i bekk (ny mulig barriere). 

Kulverter: Nedre kulvert (ca. 35 m fra utløp Lysjøen): 60 cm (diameter) og ca. 14 m 
langt rør under vegen samt et parallellt tørt rør ved siden av som er ca. 14 
cm i diameter. Avstand vannspeil opp til kulvert: 35 cm. Sprangkulp: 15-20 
cm. Øvre kulvert (ca. 25 m oppstrøms den nedre kulverten): To parallelle 
rør, hver med 70 cm (diameter). Avstand vannspeil opp til kulvert: 0 cm 
(flukter). Sprangkulp/vanndyp på stedet: 50 cm. Fisk passerer øvre 
kulverten både opp og ned uten problemer, men nedre kulvert er 
problematisk. 

Bekkens struktur: Det er alltid vann i bekken, selv tørkesommeren 2018. Hele bekken har 
stort sett jevn og passe god stigning, og er rolig lett strykende. Noen 
partier med brattere stigningstall. Ingen markerte fosser. Bekkebunnen har 
vært en fin blanding av stein i ulike størrelser, grus og noe sand og 
mudder. Etter terrengendringer og grøftinger/stikkrenner mm. er store 
deler av bekkens karakter endret, fra ca. 250 m og oppstrøms. Gytegrus og 
kulper er fylt opp. Bekken er dels rettet ut, dels er stein fjernet stein og 
dels er sprengstein tilført. Det har forringet habitatkvaliteten vesentlig, og 
det er vanskelig nå å vite hvordan bekken har sett ut på deler av 
strekningen. Nå er også store deler av vegetasjonen langs bekken fjernet. 
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Historikk fisk: Historikken er lite kjent, men det ble påvist noen få unge ørreter i nedre 
kulper tørkesommeren 2018 (fiskens alder var 1+ og 2+), Pedersen et al. 
(2020). 

Vurdering: De fysiske habitatkvalitetene har vært gode, men er nå forringet av 
påvirkningene. Det er stor sannsynlighet for å øke fiskeproduksjonen med 
foreslåtte tiltak.    

Kommentarer for 
Ulvintjenn: 

Det er demning (ca. 2,5 m høy) i Ulvintjern mot vest. På 
befaringstidspunktet rant ca. 25 % av vannet ut under demningen, og 
resten rant ut østover til Skrårudseterbekken. 

Forslag til tiltak: • Bytte ut nederste kulvert. 

• Etablere ny/forsterket djupål fra nederste kulverten til Lysjøen. 

• Grave vekk sand i de ca. 3 store kulpene ved øvre kulvert. 

• Tilføre mellomstore stein nederst. 

• Legge ut gytegrus. Tilføre inntil 1 tonn gytegrus i de nederste kulpene 
som graves opp, og fordele resten (ca. 1 tonn) oppstrøms i kulper de 
neste ca. 50 meter. 

Men se også kommentaren nedenfor og kap. 6, som beskriver forslag til 
videre oppfølging av gjennopprettende tiltak pga. forbedring av skogs-
bilveg langs bekken. 

Gjennomføring: Restaureringen bør deles i to trinn: 
1. Tiltak uavhengig av inngrepet i 2018/2020, som omfatter de 5 øverste 

punktene nevnt over. Tiltakene er søknadspliktig overfor 
fylkeskommunen. Dette bør tas samtidig med de øvre innløpsbekkene 
(og utløpsbekken i annet parallellt prosjekt) til Lysjøen. Det må brukes 
en gravemaskin til å grave djupål nederst, bytte kulvert og grave opp 
de 3 nederste kulpene for sand/finstoff. Det er meget god adkomst via 
driftsvegen. Utlegging av gytegrus skjer fra storsekk. Det bør foretas 
maskinelt i de 3 store kulpene ved kulvertene, men manuelt (forsiktig) 
på de påfølgende ca. 50 m videre oppover. 

2. Tiltak som går på avbøtende tiltak knyttet til inngrepet i 2018-2020. 
Gjennomføres av grunneier i samråd med Eidsvoll kommune. De 
oppfattes å være ikke-søknadspliktige, fordi det er en forlengelse av 
tillatelsen til skogsbilvegbyggingen, og handler om avbøtende/ 
gjenopprettende tiltak for det godkjente skogsbilvegprosjektet. 
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Figur 17. Skrårudseterbekken, med tilhørende nedbørsfelt (NVE/Nevina). 
 

 

 
Figur 18. Skrårudseterbekken. Øverst: tv. kulverten som bør byttes, og th. strekningen som 

bør forbedres med djupål, kulper og stein. Nederst: tv. en av de 3 kulpene der tilført sand og 

finpartikler bør graves vekk, og gytegrus legges ut. Th. tilnærmet naturlig bekk, kun påvirket 

av finpartikler/sand fra tiltak oppstrøms i 2020, der bildet er tatt ca. 300 m opp fra utløpet. 
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Tiltaksgjennomføring: 

Det bør gjennomføres to typer restaurering i Skrårudseterbekken: 

1. Eldre inngrep (dette prosjektet). 

2. Gjennoppretting pga. utvidet skogsbilveg i 2020 (og hogst i 2018). Det inngår ikke her. 

 

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma gir bare detaljert anbefaling for pkt.1 over, da det er 

kommunen som selv må vurdere pkt. 2. Det gis likevel noen forslag som bør inngå i den siste 

vurderingen, som da ikke beskreves i detalj her, men er omtalt i kapittel 6. 

 

Hvilke typer, mengder og utforminger som er planlagt iht. pkt. 1 framkommer i tabell 10. 

Prinsippene i fig. 3 må følges når tiltakene gjennomføres, og detaljer må avklares på stedet 

underveis. Det må brukes gravemaskin, og f.eks. traktor med henger eller ATV for å få fram 

grus og nytt rør. Arbeidet gjøres så skånsomt som mulig. Fremkommelighet er god. 

 

Tabell 10. Planlagt tiltaksgjennomføring i Skrårudseterbekken.  
Tiltak: Beskrivelse av gjennomføringen 

Bytte ut kulverten 
nederst. 
 

Den nederste kulverten må byttes ut. Den består i dag av et lite og et større 
rør. Kulverten er i dag lite forserbar for ørret. Rørets diameter bør økes, 
også pga. klimaendringene. Det bør minst ha en diameter på 1 meter, men 
gjerne større en det. Det nye røret bør legges slik det beskrives i figur 4. 
Det er i dag støpt en erosjonssikring like oppstrøms røret. Det må avklares 
med grunneier om den må forsterkes når ny kulvert legges ned.   

Forsterke/etablere 
djupål 

De nederste ca. 50 m mot bekkemunningen i Lysjøen har vært gravd opp 
tidligere, og en klart definert djupål mangler. Hensikten er å sikre vann i 
bekken også ved lav vannføring. Djupålen skal være ca. 0,5 m dyp, og ingen 
kulper bør være over 1 m dype ved normalvannstand. I prinsippet følges 
dagens bekkeleie, som forsterkes med en dypere renne jf. figur 3. Men den 
må ikke graves helt rett. Man må starte øverst og grave nedstrøms for å 
unngå finsedimenter. Oppgravd masse fordeles pent langs bekkens kanter, 
men større stein (> ca. 10 cm) legges tilbake i elva, i kantene og dels i 
varierte grupper. I tillegg bør det tilføres noen (ca. 1 tonn) større stein (10 – 
50 cm) fra terrenget rundt som plasseres i kantene, gjerne i grupper og 
som buner. Det bør etableres 3 «trapper» av steingrupper nederst, slik at 
det etableres små terskler med 10 – 20 cm høydeforskjell (for å begrense 
oppvandring av gjedde og skape variasjon i strømforholdene). Tersklen 
formes som en Y, for å øke vannhastigheten i utløpet. Detaljert mengde og 
utforming må avgjøres på stedet. Se figur 3. 

Grave vekk sand i de 
ca. 3 store kulpene 
ved øvre kulvert 

Selv om dette tiltaket er å anse som forårsaket av skogsbilvegbyggingen, 
bør det tas samtidig når gravemaskinen likevel er på dette stedet for å 
bytte ut kulverten. De tre kulpene er lette å identifisere, like oppstrøms 
kulverten(e). Det bør graves til ca. 1 meters dyp og sand/finstoff fjernes 
(legges på land). Deretter må det legges ut ca. 10-30 stein i hver kulp, 10-50 
cm store i kantene – særlig framkant av kulpene. Fra midten og bakover 
fordeles ca. 1 tonn gytegrus i bakkant av de tre kulpene. Kulpene må ikke 
fylles igjen med stein/grus, mnen opprettholde et dyp på 0,5-1,0 meter. 

Legge ut gytegrus, 
inntil 2 tonn. 

Ca. 2 tonn gytegrus bør tilføres i nedre deler totalt. 1 tonn fordeles i de 3 
kulpene som beskrevet over. Ca. 1 tonn fordeles videre oppover bekken de 
neste ca. 50 meterne. Grusen legges på vanndyp som er 30 – 120 cm, i lag 
på ca. 20-40 cm høyde fordelt på ca. 1 meters lengde, i bakkant av kulpene 
og der vannhastigheten er ca. 0,3-0,6 m/s. Gytegrusen skal være 1 – 5 cm, 
noe som tilsvarer siktesortering 8 – 32 mm. Det skal kun tilføres naturlig 



30 

 

avrundet morenegrus (fra Gardermoen). Finsedimenter må fjernes (graves 
opp) før utleggingen av gytegrus i bekken. Det jobbes fra øvre del og 
nedover bekken for hvert tiltak, slik at ikke finsedimenter tilslammer 
partiene som er opparbeidet. Jf. fig. 3. 

Ettersyn/kontroll Bekken bør overvåkes for å se hvor fisken gyter. Gjerne også vha. 
elektrofiske ca. et par år etter gjennomført tiltak. 

 

Tiltaksrekkefølge: 

Trinn 1: Gjennomføre alt gravearbeidet samtidig, dvs. bytte kulvert, forsterke djupål, fjerne 

sanden fra de 3 store kulpene. Man må starte øverst. 

Trinn 2. Gytegrusen bør legges til slutt ut med gravemaskinen i de 3 kulpene, men resten bør 

fordeles mer skånsomt og manuelt videre oppover. 

 

Varighet:  

Tiltakshåndboka (Pulg 2018) anslår varigheten av denne type tiltak slik: Kulvert og utforming 

av elveløp > 25 år og varigheten av gytegrus 1 – 20 år, eller mer. Vår vurdering er at tiltakene 

vil ha svært lang varighet, så fremt oppstrøms erosjon/partikkeltransport stoppes. 
 

Tabell 11. Kostnadsoverslag denne bekken. 

Vare Kostnadsoverslag (eks. mva) 

Innkjøp av ny kulvert:  15.000, - 

Graving ifm. kulvert, kulper/djupål og utlegg av noe større stein. 8 t. 25.600, - 

Innkjøp og frakt av gytegrus, 2 tonn i storsekker á 1 tonn 1.200, - 

Fordeling av 1 tonn grus ca. 100 m oppstrøms kulverten (dugnad, 2 
dagsverk) 

0, - 

Finplassering/justering av stein nedstrøms kulverten (dugnad, 2 
dagsverk) 

0, - 

Sum kostnadsoverslag denne bekken 41.800,- 

 

Figur 19. Situasjonsplan for tiltaksgjennomføringen i Skrårudseterbekken. Bekken er for 

øvrig påvirket av utbedringen av skogsbilvegen på mesteparten av strekningen fra ca. 300 m 

oppstrøms Lysjøen og nesten helt til Ulvintjenn. 
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Det legges til grunn av Stange JFF kan gjennomføre dugnadsarbeidet, og at steinene (10-50 

cm) kan tas fra tidligere oppgravde masser på land i bekkens nærområdet.  For grunnlagstall 

på kostnadene, se tilsvarende i kap. 4.1. Prisen på kulverten er svært omtrentlig. Når type er 

bestemt av grunneier, må riktig pris innhentes. 

 

Funksjonsbeskrivelse av Skrårudseterbekken 

Skrårudseterbekken kan sies å ha «trinnvise» kvaliteter som gytebekk for ørreten. Fordi 

vannføringen er forholdsvis lav, er det vanskelig med sikkerhet å anta hvor langt opp ørreten 

rent faktisk bruker bekken til gyting. Historiske data mangler, utover at ørret ble påvist i nedre 

del i tørkesommeren 2018. 

 

Når kulverten byttes ut og en djupål forbedres, vil ørret helt sikkert vandre opp og bruke de 

nederste ca. 250-300 meterne (til litt ovenfor tilførselsbekken fra Elgmyra). Der er også 

vannhastigheten godt egnet for ørretgyting. Deretter kommer et parti med mer stein og 

hurtigrennende vann (litt for høy vannhastighet for gyting). Mengden kulper er nå forholdsvis 

lav der, men det antas likevel at oppvandrende gytefisk kan passere på god 

vannføring/høstflom. Dersom det ene punktet/foss/strykparti som ser nydannet ut (gravd opp), 

passeres for oppvandrende fisk, kommer en ny bekkestrekning som er meget velegnet for 

ørret når det gjelder vannhastighet og habitatforhold. Men der mangler nå kulper. Det er en 

strekning på ca. 250 meter. Deretter blir det igjen brattere og mer steinete videre opp, før det 

flater noe ut på et parti som er vesentlig påvirket av skogsbilveg-utbedringen. Der er det 

mindre vannføring og partiet er også mindre egnet for ørret (selv om det ikke kan utelukkes at 

det har vært gyting der).  

 

Dersom tiltaksforslagene følges opp, og bekken tilbakeføres til naturtilstanden så langt det er 

mulig, vil bekken ha følgende kvaliteter som gytebekk for ørretbestanden i Lysjøen og 

Granerudsjøen: Fra utløpet er det ca. 250 meter strekning med velegnet habitat/vannføring. 

Deretter følger ca. 150 meter som er mest egnet som transportstrekning for gytefisk, før et 

nytt velegnet parti på ca. 250 meter. Deretter er bekken igjen mindre egnet. Dvs. det kan 

legges til grunn ca. 500 meter aktuelt gyte- og oppvekstområde for ørreten (med 

gjennomsnitlig bekkebredde 1,3 m). Klassifiseringsveilederen har en grense i stasjonær 

allopatrisk ørretbestand, for habitatklasse 3, på at det minst skal være 50 ørret/100 m2 i 

bekkene for å ha god økologisk tilstand. Legges dette til grunn bør det etter at gjenopprettende 

tiltak er ferdigstilt, og økologisk funksjon er gjennopprettet så langt det er mulig, være minst 

ca. 300 ørretunger i denne bekken. 

5. Skrårudseterbekken – avbøtende tiltak ifm. omlagt skogsbilveg  
Dette prosjektet har hatt som oppgave å vurdere og gi råd om restaureringstiltak i bekkene inn 

til Granerudsjøen og Lysjøen for eldre inngrep. Omleggingen av skogsbilvegen langs 

Skrårudseterbekken som ble gjennomført i fjor (samt hogsten i 2018), inngår ikke i dette 

oppdraget. Det antas derfor at tiltaksforslagene i kapittel 5 her, kun er å anse som forslag til å 

ferdigstille de gjennopprettende tiltakene etter skogsbilveg-utbedringen, og at dette derfor 

ikke er nye tiltak som det må søkes om. Videre at dette avklares/følges opp videre av 

grunneier og kommunen. 

 

Det som ble notert under befaringen 14. mai 2021 som utfordringer fremdeles, med 

beskrivende forslag til avbøtende tiltak, er ført opp i tabell 12. 
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Fordi det nødvendigvis må brukes mye skjønn når gjennopprettende tiltak gjennomføres, 

anbefales det sterkt at det er en fagbiolog til stede som kan utøve det faglige skjønnet mens 

arbeidet pågår.   

 

Tabell 12. Forslag til utbedring av de /forringelsene som er påført bekken i forbindelse med 

utbyggingen av Lysjøvegen. 

Problempunkt Tiltaksforslag Merknad 
Grøfting/ 
drenering som 
skaper endret 
vannbalanse, og 
mindre vinter- og 
sommervannføring 
i gytebekken. Dvs. 
dårligere 
gytebekk. 

I det våte partiet bør det legges tilbake stokker/masse, slik at 
grunnvannet heves tilbake slik det var (antatt ca. 10 – 20 cm). 
Det bør vurderes om noe av grøftingen langs bekken bør 
tilbakeføres, slik at vannspeilet lokalt ikke forblir nedsenket. 
Vurdere om vann kan magasineres/holdes tilbake på andre 
steder i terrenget (vha. enkle naturlige terskler 
/stokker/stein/små jordvoller), slik at naturlig 
minstesommervannføring reetableres.    

Gjelder særlig et flatere 
parti om lag 500 meter 
fra utløpet. Se foto i 
vedlegget, figur 21 og 
22. 

Nytt 
vandringshinder 
synes å ha blitt 
dannet, da store 
stein ble fjernet i 
fra bekken 

Like i forkant av et flatere, og for ørreten meget velegnet, part 
(ca. 350 m fra utløpet) bør de store steinene legges tilbake i 
bekken, slik at det igjen dannes små terskler. De må legges slik 
at ørreten kan passere, dvs. spranghøyde < 20 cm og 
sprangkulp > 30 cm for hvert «trinn». 

Det bør være til stedet 
en fagbiolog for å sikre 
at dette blir riktig.  Se 
foto i vedlegget, figur 
21. 
 

Fortsatt aktiv 
tilførsel av 
finpartikler fra 
vegskråning og 
drensrør 

I utløpet av drensrørene under vegen bør det graves kulp og 
«naturlig» terskel (av stokk/steingruppe/ liten jordvoll) bør 
etableres, slik at det dannes små sedimenteringsbassenger.  
 
På alle blottlagte/vegetasjonsløse flater mellom bekken og 
skogsbilvegen nærmere enn ca. 6 (helst 10) meter, bør det 
(såfremt mulig) legges matter av naturlig og nedbrytbart 
materiale (f.eks. kokos, jute, ferdigplen etc og/eller tilsåes 
med kløverblanding el.l.) for å stanse videre erosjon hurtigst 
mulig. Det haster. På befaringstidspunktet var 
sedimentflukten problematisk stor. Stoppes ikke dette, vil 
effekten av å grave opp/forbedre kulverten nedstøms og 
legge ut gytegrus være nytteløst. 

Viktig at fortsatt 
erosjon/utvasking av 
finpartikler stanses så 
raskt som mulig.  Se foto 
i vedlegget, figur 20. 
 

Tilførselen av 
slam/løsmasser 
som har fylt opp 
kulper og tettet 
gytegrusen.  
 
Del 1 (maskinelt):  
På strekningen 
lengre opp enn ca. 
400 meter fra 
utløpet, dvs. der 
naturlig kantsone 
er vesentlig 
endret.  

Der oppfyllingen av sedimenter har vært vesentlig, bør 
gravemaskin brukes for å reetablere tilstrekkelig mange og 
dype nok kulper. Det er viktig at bekken er variert i 
dybdeforhold. Der det graves opp stein større enn ca. 5 cm, 
må de legges tilbake igjen i den «ferdige» kulpen. Det er viktig 
at det ligger noen store (5-50 cm) stein i kulpene som skjul. 

Det er svært viktig at 
dette gjøres skånsomt, 
både ift. kjøreskader i 
kantsone/bekk og at 
ikke gravingen medfører 
ytterligere frigjøring av 
løsmasser. Må starte 
gravingen øverst i 
bekken. Det må ikke 
brukes gravemaskin/  
tungt utstyr i nedre ca. 
300 meter av bekken, 
der bekkekantene 
fremdeles er uberørte. 
Dvs. noe oppstrøms 
tilførselsbekk fra nord, 
ved Elgemyra øst for 
Haramyra.  

Tilførsel av 
slam/løsmasser 

Skånsomt og manuelt benytte jernrive/grafse for å løfte 
opp/få ut finpartikler der det naturlig ligger grus/stein i 

Må starte i øvre del av 
området, slik at 
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som har fylt opp 
kulper og tettet 
gytegrusen  
 
Del 2 (manuelt):  
Gjelder nedre ca. 
3-400 meter av 
bekken, dvs. fra 
litt oppstrøms 
sidebekken fra 
Elgemyra. 

bekkebunnen. Fisk kan grave minst ned til 30 cm i grusen 
under gytingen. Dvs. den grusen som ligger der må graves 
opp/snus/spadevendes ned til 30-40 cm dyp såfremt 
bunnforholdene tillater det. Nøyaktig hvor det bør gjøres må 
avklares i felt. Men i prinsippet bør det gjøres på steder der 
det er lett å grave, dvs, der det kan antas at det har vært en 
naturlig kulp dypere enn ca. 30-40 cm. Poenget er å fjerne 
tilførte finsedimeneter, og gjennskape en noe dypere kulp der 
fisken kan stå ved liten vannføring Stein større enn ca. 1- 2 cm 
bør i størst mulig grad bli liggende igjen. 

finsedimentene 
forsvinner nedstrøms. 
Svært viktig: All graving 
med maskin øverst (del 
1), må være ferdig før 
det manuelle arbeidet 
starter (del 2). 

Tilførsel av 
slam/løsmasser 
som har 
ødelagt/fylt igjen 
gytegrusen 

Tilføre noe ny gytegrus, for å bøte på at ikke all grus kan 
«renses» dypt nok for finsedimenter. Bekken må ikke fylles 
opp. I størrelsesorden ca. 4 tonn gytegrus antas å være passe, 
som fordeles på riktige steder på anslagsvis 20-30 
kulper/strykparter/svinger. Må ikke bli tørrlagt vinterstid.  Bør 
være mer enn 20-30 cm vanndyp. Grusen må legges i 
«hauger» med minst 30 cm høyde, men steder og mengder 
må detalj-vurderes i felt. 

Innkjøpt gytegrus må 
være 1-5 cm (best 
fraksjon ved innkjøp = 8-
32 mm, vasket/spylt 
naturgrus (ikke knust) 
med minst mulig 
finstoff). Kan f.eks. 
leveres av Feiring Bruk i 
Ullensaker, Grefserud 
(lenke), bilde av 
grustypen her. 
Vannhastigheten må 
være 0,3-0,8 m/s der 
grusen legges ut (kilde). 
Den må legges ut på 
rette sted (bakkant av 
kulp/ svinger etc.) Må 
avgjøres i felt. Se fig. 3. 

Mangel på 
funksjonell 
kantvegetasjon 

Der vegetasjonen er fjernet langs bekken, bør det plantes ut 
naturlig kantvegetasjon. Granplanter har blitt satt ut, men 
løvtrær mangler. Særlig er salix (naturlig forekommende 
arter) velegnet. Forslag: Bjørk, rogn, salix-arter, osp, or, gran. 
En god og velfungerende kantsone bør dekke minst ca. 2/3 av 
bekkens lengde og på begge sider, men det kan med fordel 
være enkelte mindre åpninger (mindre enn 5-10 m). Det må 
ikke være vegetasjonsløst over lengre strekninger i bekken. 
Skap variasjon i beplantingen.  

Med en god tilsåing for 
ny vegetasjon som 
beskrevet over, vil 
løvskog sakte 
reetableres, men det vil 
utvilsomt være en fordel 
om den prosessen 
fremskyndes ved å 
plante ut småtrær/ 
busker der det mangler 
mest. Se foto i 
vedlegget, figur 22. 

 

https://feiring.no/avdeling/jessheim/
https://www.flickr.com/photos/135856506@N07/37821789614/in/album-72157665480127521/
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1051/m1051.pdf
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6. Konklusjoner og videre oppfølging        

Det anbefales å følge opp de enkelte bekkene med restaureringstiltakene som er oppsummert i 

tabell 13, med sum kostnader slik det framkommer i tabell 16. 

 

Tabell 13. Oversikt over forslag til tiltak og typer i alle bekkene i kap. 4. 
Bekk Tiltak 

Bekk fra Jutsætertjennet til Granerudsjøen: Det foreslås ingen restaureringstiltak. 

Bekk mellom Granerudsjøen og Lysjøen: • Forsterke/etablere djupål. 

• Etablere kulper. 

• Legge ut stein/steingrupper. 

• Etablere terskler av steingrupper. 

• Tilføre gytegrus. 

• Legge ut død ved/trær. 

 Bekk fra Digeraue • Fjerne løse grankvister.  

• Flytte på enkelte store steiner. 

• Legge ut gytegrus.  

• (Når vedlikeholdsbehov, skifte ut øvre kulvert.) 

 Bekk fra Finnsbråtan Det foreslås ingen restaureringstiltak. 

 Skrårudseterbekken • Bytte ut kulverten nederst. 

• Forsterke/reetablere djupål nederst. 

• Grave vekk sand i 3 store kulper. 

• Legge ut gytegrus og noen steiner. 

 

Tabell 14. Forslag til bestillingsliste for tiltak i alle bekkene i kap. 4 
Vare Antall/enhet 

Ny kulvert (Ø > 1,0 m, og lengde ca. 14 m (må finmåles).  1 stk. 

Gytegrus, naturgrus (8-32 mm fraksjon), inkl. frakt. Ferdig opplastet 
i storsekker på ca. 1 tonn (3 + 4 + 2) = 9 tonn. 

9 tonn + frakt 

Leie av gravemaskin samt lastebil, inkl. frakt av gravemaskin og litt 
frakt av stein i nærområdet (15 + 8) = 23 timer. 

23 timer 

Stein og trær: Hentes på stedet 

 

Tabell 15. Grovt tematisk kostnadsoverslag for tiltak i alle bekkene beskrevet i kap. 4.  
Vare Kostnadsoverslag (eks. mva) 

Ny kulvert 15.000, - 

Gytegrus, inkl. opplasting i storsekk og frakt (tot. 600,-/tonn). 9 tonn   5.400, - 

Leie av gravemaskin (3.200, -/time), inkl. frakt for 23 timer 73.600, - 

Stein og trær (stilles til disp. fra grunneier) 0, - 

Sum kapitalkostnader:  94.000, - 

Sum dugnad/egeninnsats (400,-/time, 3.000, -/dag), 11 dager:  33.000, - 

 

Tabell 16. Kostnadsoverslag tiltak per bekk beskrevet i kap. 4. 
Bekk Kostnadsoverslag  Dugnad 

Bekk mellom Granerudsjøen og Lysjøen: 49.800, - 9.000, - 

Bekk fra Digeraue 2.400, - 12.000, -  

Skrårudseterbekken 41.800, - 12.000, - 

Sum alle bekker: 94.000, - 33.000, -  
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8 Vedlegg      

Bilder som bedre illustrerer og forklarer utfordringspunktene i Skrårudseterbekken knyttet til 

gjenværende avbøtende tiltak etter utbedringen av skogsbilvegen. Bør ferdigstilles/utbedres så 

snart som mulig for å unngå ytterligere sedimentering/tilslamming av kulper og gytegrus. 

 

 
Figur 20. Bilde av Skrårudseterbekken, der blottlagte kanter og drensrør uten sediment-

basseng og vegetasjon skaper mye partikkeltransport av finsedimenter ned i bekken. 

 

 
Figur 21. Bilde av Skrårudseterbekken. Tv. vannstanden i terrenget er senket, noe som 

innebærer mindre tilbakeholdelse av vann og påvirker minstevannføringen. Th. det som 

fremstår som «nytt» strykpart/fossefall etter at de store steinene er fjernet fra bekkeleiet, og 

som nå skaper oppvandringsproblemer for gytefisk til de øvre gode ca. 250 m med gyteareal. 
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Figur 22. Bilde av Skrårudseterbekken, på de ca. 250 meterne med gode habitatforhold 

ovenfor den ny «fossen». Bør beplantes og gjerne legge noen stokker/død ved for å skape 

kulper/skjul. Bekken fremstår som noe «opprenset». 

 

 

 


