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1. Innledning
Som ledd i kunnskapsinnhentingen i regi av Vannforskriften er det lokalt innenfor
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo) dokumentert at miljøtilstanden er dårligere
enn «god økologisk tilstand» for flere vassdrag som følge av tidligere fysiske inngrep. Huvo
ønsker å forbedre den økologiske tilstanden i visse vassdrag, og det er i denne sammenheng
valgt ut seks vassdrag/objekter hvor restaureringstiltak er ansett som nødvendige. Alle de
utvalgte lokalitetene har stor lokal interesse og har blitt prioritert for videre oppfølging.
NaturRestaurering AS (NRAS) har fått i oppdrag å utarbeide én rapport for hver av de seks
lokalitetene. Rapportene vil inneholde detaljerte restaureringstiltak som vil sikre at fisk får
bedrede produksjonsvilkår, med bl.a. bedre vandrings- oppholds- og gyteforhold i
vassdragene. Dette er forventet å ville øke lokalitetenes økologiske verdi i henhold til kravene
i Vannforskriften. Denne rapporten omhandler vassdraget Andelva v/Bøhnsdalen (heretter:
Andelva).
Tabell 1: Generell informasjon om Andelva.
Kommune:

Eidsvoll

VF:

Andelva med Tilløpsbekken (002-1553-R).

Miljømål:

GØT, i 2027.

Risiko (iht. Vann-Nett):

Risiko for ikke å nå miljømålet.

Indikativ tilstandsklasse:

Moderat.

Kunnskapsgrunnlag:

Eutrofi, vannkjemi, bunndyr og begroingsalger: Lindholm et al.
2015 og Simonsen 2017.
Fisk: Huvo notat 1/2017.
Se Huvo notat 2/2017 s 120.

Tiltak i dag i Vannett i VF:
(5101-1579-M)

Andelva - Opprydding spredt avløp

(5101-2127-M)

Andelva - Problemkartlegging miljøgifter

(5101-838-M)

Andelva – Hindre overløp fra pumpestasjon

(5101-937-M)

Andelva - Miljøtilpasset jordarbeiding

(5101-960-M)

Andelva - Reglement for vedlikeholdsnedtapping

(5101-2281-M)

Andelva - Utredning av fysiske restaureringstiltak

Men inngår også som del av:

Hurdalssjøen - vurdering etter § 66 i VRL

(5101-955-M)
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Beskrivelse:

Ca. 12 km lang elv fra Hurdalssjøen til Vorma. VF omfatter
også deler av tilrenningen.
I Andelva er det 5 elvekraftverk (konsesjonsfrie, del av
reguleringen av Hurdalssjøen). Størst potensiale for
miljøforbedrende tiltak antas å være ved
demningen/kraftstasjonen i Bøhnsdalen. De 4 andre anses av
ulike årsaker for ikke å være så problematiske. Ved Bøhnsdalen
går hovedelva i rør/turbin utenom det naturlige elveleiet.

Antatt problem:

Usikkerhet vedr. helårsvannføring, og mangel på gytegrus på
den aktuelle strekningen (ca. 150 m).

Mulig tiltak:

Etablere en årssikker minstevannføring i det åpne bekkeleiet, og
tilrettelegge for reproduksjon og oppvekst av harr og ørret
gjennom utlegging av gytegrus og flytting av større stein.
Hensikten er å øke produksjonen av harr og ørret på den aktuelle
strekningen.

Spesielle forhold:

Det finnes en god bestand av edelkreps i elva.

Kommentarer:

Godt over halvparten av Andelva vil kunne få funksjonelle
rekrutteringsmuligheter for ørret (og harr) dersom gyting
etableres på denne strekningen, i tillegg til elvene Nessa og
Risa/Gudmundsbekken/Løykjebekken. Sistnevnte jobbes det
videre med på annen måte. Se Huvo notat 2/2017 for en detaljert
vurdering.

Samarbeidspartnere:

Glommens og Laagens Brukseierforening og Eidsvoll
Fiskesamvirke. Eidsvoll kommune, Akershus fylkeskommune
og Fylkesmannen i Oslo og Viken deltar aktivt i VOU, og stiller
seg gjennom dette også bak en utredning av Andelva. Akershus
Energi er orientert.

2. Metodikk, resultater og tiltaksplaner
Huvo har i samråd med samarbeidspartnere og som oppdragsgiver definert en rekke konkrete
punkter for hvordan de ønsker at rapporten skal bygges opp, og hvordan relevante
problemstillinger og spørsmål skal behandles og besvares. I det følgende er hvert av disse
punktene gjengitt som en overskrift, og vi besvarer problemstillingene fortløpende.
Vår fremgangsmåte har vært innhenting av bakgrunnsinformasjon og vurdering av denne,
samt en befaring av lokaliteten og et senere arbeidsmøte sammen med flest mulig
samarbeidspartnere. Samtlige samarbeidspartnere var invitert til befaring 17/9 2018, og
følgende deltok: Øystein Løvli (MEV), Jørn Melbye (Akershus Energi), Jonathan Colman
(NRAS) Petter Snilsberg (Asplan Viak), Kjetil Flydal (NRAS), Thrond Haugen (NMBU),
Stig Nordli (Hurdal kommune), Tor Fodstad (Eidsvoll kommune), Terje Ranheim (Eidsvoll
Fiskesamvirke), Bjørn Otto Dønnum (E-CO Energi AS) og Helge B. Pedersen (Huvo). Under
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befaringen ble området fotografert, målt og vurdert med hensyn til mulige tiltak. Flere
faktorer som eierskap til grunn og prosjektet, gjennomføring av arbeidet knyttet til tiltak,
estetikk, osv. ble diskutert i felt. På arbeidsmøtet 11/2 2019 deltok følgende: Jonathan Colman
(NRAS), Odin Kirkemoen (NRAS), Andreas Lium (NRAS), Bjørn Otto Dønnum (E-CO
Energi), Øystein Løvli (Mathiesen Eidsvold Værk), Tor Fodstad (Eidsvoll kommune), Terje
Ranheim (Eidsvoll Fiskesamvirke) og Helge B. Pedersen (Huvo).
Denne informasjon danner grunnlaget for tiltaksalternativene presentert i denne rapporten.
Ambisjonen er å optimalisere forholdene for reproduksjon av ørret og harr i prosjektområdet,
som et avbøtende tiltak på fem elvekraftverk og seks demninger/barrierer i Andelva. Denne
strekningen er utvalgt ettersom den er lengst, og det her anses å være de største mulighetene
til å forbedre økologisk status i Andelva som helhet. Fiskebestanden i hele Andelva er ikke
kartlagt i detalj, ettersom det er svært ressurskrevende. Målet i denne rapporten er å presentere
hva som kan gjennomføres for å oppnå forbedringseffekter på fiskebestanden uten at dette går
på bekostning av flomforsterkninger langs eksisterende elvekanter. Hva er aktuelt, uaktuelt og
hvorfor?

I. Beskrivelse av vassdraget med kart og foto
Vi henviser til tabell 1 som viser oversiktlige data om det gjeldende vassdraget.
Andelva renner 12 km fra Hurdalssjøen til sør for Mjøsa (Eidsvoll), hvor Glomma starter
(figur 1). Andelva er et regulert vassdrag med flere demninger. Siste store demning er ved
Bårlidalen, ~7 km nedstrøms Bøhnsdalen. Det er området noen få hundre meter nedstrøms
demningen ved Bøhnsdalen som er restaureringsobjektet i denne rapporten (figur 1).
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Figur 1: Kart over Andelva ved Bøhnsdalen. Dammen og det aktuelle restaureringsområdet for denne
rapporten vises med rød ring. Kartgrunnlag: Kartverket WMS (2019).

Det har vært gjort omfattende endringer og foregått utnytting av vannkraften ved Bøhnsdalen
siden 1930-50-tallet – trolig før dette også. Denne rapporten handler om å bedre tilrettelegge
bekkeløpet som er overløpet til demningen, slik at flere fisk kan benytte seg av dette området
som gyte- og oppvekstareal – både ørret og harr. Strekningen ble elektrofisket i 2016
(Pedersen m.fl. 2017) og i 2018 (Huvo, upubliserte data). Denne elfiskestasjonen på 150 m
fanget i 2016 kun én ørret (21,5cm), og ingen andre fisk/kreps. I 2018 ble det fanget 5 ørreter
(18 – 25,5 cm) på samme stasjon, i tillegg til 61 abbor < 15 cm. Ingen andre fiskearter eller
kreps ble påvist i 2018. Andelva er en artsrik elv, med blant annet gjedde, harr, lake og mort i
tillegg til ørret. Det finnes en god bestand av edelkreps i Andelva (Pedersen m.fl. 2017).
Resultatene fra elektrofiskeundersøkelsene i 2016 og 2018 kan tyde på at det i perioder ikke
er tilstrekkelig vannføring på denne strekningen, eller at manglende gytegrus og
skjulmuligheter gjør strekningen lite egnet som gyte- og oppveksthabitat. Sommeren 2018 var
det spesielt mye vann på tidspunktet hvor elektrofiske ble gjennomført, ettersom
kraftstasjonen var stengt og alt vann rant gjennom overløpet – ingenting via turbinen.
Under befaring ble ideen om at gytevandrende storørret kunne velge tunellen fra turbinene på
deres oppvandring lansert, og det var også tilsynelatende gode gytehabitater her (figur 2). Det
er kjent at tilsvarende tuneller benyttes som skjulested/tilfluktssted av ørret i tilsvarende
regulerte vassdrag. Muligens kan den sterke strømmen styre fisk inn i tunellen slik at de
forsøker å gyte der. Dette vil riktignok kreve nærmere undersøkelser før det eventuelt kan
bekreftes eller avkreftes. Forøvrig er nærmeste forekomst av storørret i systemet primært kjent
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fra Risa, men disse vil sannsynligvis kun sporadisk være å finne i Andelva. Predasjonstrykket
fra abbor og gjedde antas også å være relativt høyt på ørret og harr i tunnelområdet.

Figur 2: Ortofoto over Andelva ved Bøhnsdalen. Dammen vises øverst til venstre på bildet. Rødt
merket område viser det området som er aktuelt å restaurere; overløpet fra demningen og den
nederste seksjonen med mer roligflytende vannstrøm. Gult punkt viser hvor vannet kommer ut fra
turbinen i kraftverket. Kartgrunnlag: Kartverket (2019).

Overløpet starter på østsiden av demningen (figur 3), hvor vannet går langs demningskroppen
før det renner langs en bratt kløft i berget 35 meter mot sør. Her endrer forholdene seg, og det
fortsetter ca. 80 meter roligflytende mot øst langs en gammel fabrikkbygning. I denne
strekningen er det store steiner og kulper som dominerer (figur 4). De siste 50 meterne er
brattere terreng med grunnfjell som bunnsubstrat (figur 5), før det treffer et stillestående parti
med bløtere bunn på ca. 250 meter før vannet blandes med spillvannet fra turbinen i
kraftverket (figur 6). Det er rapportert gjedde i denne nederste, sakteflytende strekningen.
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Figur 3: Øverste del av overløpet etter dammen følger en bratt kløft i berget med flere stryk og kulper.
Foto: Kjetil Flydal.

Figur 4: Etter det bratte partiet i berget går overløpet over i et roligflytende parti med større steiner
og kulper langs en gammel fabrikkbygning. Foto: Kjetil Flydal.
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Figur 5: Der det stilleflytende området starter nederst i bildet, før overløpet strømmer over brattere
grunnfjell. Foto: Kjetil Flydal.

Figur 6: Stryket der overløpet fra dammen ender ut i en mer stilleflytende seksjon ca. 250 meter før
blanding med utslippet til spillvannet fra turbinene. Foto: Kjetil Flydal.
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II. Beskrivelse av grunneierforhold og eventuelle damrettigheter
Aktuell grunneier i området er Mathiesen Eidsvold Værk (MEV). Regulant er Glommens og
Laagens Brukseierforening (GLB). Kraftverkseier er Akershus Energi. Reguleringen av
vannstanden foretas helt øverst i Andelva, ved Sagdammen. Derfra styres vannstanden i
Hurdalssjøen og hvor mye vann som slippes ned i Andelva. Det ligger i alt fem elvekraftverk i
Andelva, hvor de fire andre eies av E-CO Energi. Reguleringen er svært gammel, og regnes
som konsesjonsfri.
Aktuelle brukerorganisasjoner i området er Eidsvoll Fiskesamvirke.
Det er Huvo som er koordinator iht. vannforskriften.

III. Beskrivelse av damrisikoklasse
Ikke aktuelt i denne rapporten.

IV. Flaskehalser og utfordringer
Manglende godt gytehabitat er en plausibel forklaring på hvorfor fiskeproduksjonen i
bekkeløpet er så lav (figur 7). Hvis vannføringen i overløpet har perioder med svært lite vann
vil dette også være negativt for fisken i området, og selvsagt hvis strekningen skulle bli helt
tørrlagt. Noe utgraving av kulper i tillegg til tilførsel av egnet gytegrus anses for å være det
mest hensiktsmessige tiltaket for å bedre fiskeproduksjonen på strekningen.
Det første strykpartiet (17 meters lengde) har et fall på 3,7 meter (22% fall) (figur 8). Denne
gradienten, kombinert med en del mindre loddrette fall, vil være et uoverkommelig hinder for
mindre ørret og arter som ikke er gode klatrere.
Observasjon av gjedde i de nedre rolige partiene av det aktuelle området gir potensielt høy
predasjonsrisiko for ørret og harr. Typisk for heterogene systemer med variasjon mellom
rolige partier og mer strømsterke partier hvor arter som gjedde, harr og ørret sameksisterer, er
at artene over tid vil fordele seg basert på sine foretrukne miljøer. Dersom harr og ørret
foretrekker de mer strømsterke områdene (slik de som art er tilbøyelige til å gjøre) i
restaureringsområdet, må forholdene legges bedre til rette for både reproduksjon (grus og en
viss minstevannføring), næringstilgang (død ved og en viss minstevannføring), og
skjulesteder (grov stein, død ved og en viss minstevannføring) her oppe.
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Figur 7: Bilde av det stille området av overløpet langs fabrikkbygningen, tatt vestover. Bunnsubstratet
mangler gode gyteforhold. Foto: Bjørn Otto Dønnum.

Figur 8: Strykpartiet fra figur 5 tatt nedenfra. Den bratte stigningen gjør dette til et vandringshinder
for flere fiskearter, men trolig ikke ørret. Foto: Kjetil Flydal.
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V. Løsningsforslag for fysiske utbedringer
På dette punktet presenterer vi alternativer skissert fra tidligere planer og egne alternativer, og
redegjør for positive og negative sider ved hvert enkelt forslag. Vi vil presentere de
elementene ved hvert forslag som vil være viktig for beslutningstagerne. Estimerte priser,
andre detaljer og vår rangering av foreslåtte tiltak følger i neste kapittel. Målene for hvert
tiltak er først og fremst å øke elvestrekningens produksjonspotensiale for ørret og harr.
Følgende fire alternativer blir evaluert i denne rapporten:
0)

0-alternativet: beholde dagens løp uten endringer.

Målet ved dette alternativet er å opprettholde dagens situasjon. Dette alternativet vil beholde
en situasjon hvor ørret og harr ikke gyter i denne delen av Andelva. Økologisk tilstand vil
være uforandret. Dette alternativet anses kun som aktuelt hvis kostnaden for andre alternativer
blir for høy.
i)

Utlegging av gytegrus og graving av dypere kulper i området ved fabrikkbygning.

Dette er et positivt tiltak, da det generelt er lite egnet gytesubstrat og samtidig lav vannføring
på det aktuelle strekket. Kulpene på strekket er gode plasser å legge ut gytegrus (figur 9 og
10), da vannhastigheten bremses og det naturlig samles opp mindre stein og grus. Disse
kulpene kan også gjøres dypere (figur 9 og 10), for å sikre at grusen holdes på plass. Dette vil
samtidig bidra til å beholde mest mulig vann under tørkeperioder. Utdypingen gjøres ved å
fjerne mellomstore (Ø = 20-70 cm) steiner fra midten av kulpene. Dette gjennomføres best og
raskest med gravemaskin. Steinene som fjernes fra midten av kulpene kan plasseres rundt
utkanten på hver side av strømmen.
Gytegrus kan transporteres til parkeringsplassen på nordsiden av bekkeløpet og derfra slippes
med kranbil med klo ned på 3-4 forskjellige steder i elveleiet. Løsningen med kranbil som vi
har undersøkt har en rekkevidde på 25 meter i horisontalt plan, noe som skal være
tilstrekkelig for å legge gytegrusen direkte fra lastebil på parkeringsplassen på nordsiden og ut
i elveleiet. Grusen kan slippes rett ned med klo. 15 tonn gytegrus kan fordeles slik: 5 tonn
øverst under fossen, så 4 tonn i den øverste kulpen, og 3 tonn i hver av de to kulpene
nedstrøms. Herfra kan man flytte gytegrusen rundt med gravemaskin i etterkant, evt. hjelpe til
med spader manuelt. Eventuelt kan man benytte seg av et helikopter for en mer fleksibel, men
også mer kostbar løsning. Det mest effektive vil være å plassere gytegrus i øverste del av
bekkeløpet, og la vannet selv fordele gytegrusen nedover på strekningen i de påfølgende
månedene. Dette tiltaket kan man regne med å måtte gjenta på sikt, da grus vil bli gravd opp
og spylt bort av strømmen ved større flomepisoder.
Det anmodes også om noe moderasjon i første runde med utplassering av gytegrus, før en kan
inspisere hvordan flomepisoder sprer grusen nedstrøms. Deretter kan det vurderes ny tilførsel
av gytegrus, dersom fordelingen nedstrøms ikke skaper problematiske opphopninger.
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Figur 9. Kart som viser strekningen forbi fabrikkbygningen, hvor det anses som mest hensiktsmessig å
iverksette tiltak som utgraving av kulper og tilførsel av gytegrus i den hensikt å bedre gyteforholdene
for harr og ørret. Kartgrunnlag: Kartverket (2019).

Figur 10. Skisse som viser et forslag til hensiktsmessige områder for utgraving og plassering av
gytegrus på strekningen langs fabrikkbygning. Ved plassering av gytegrus i øverste del, vil vannet selv
fordele grus naturlig nedover i bekkeløpet. Foto: Kjetil Flydal.
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En utfordring ved arbeid på strekningen omtalt ovenfor, er adkomst med gravemaskin. På
arbeidsmøtet 11/2 ble adkomst diskutert – og det beste tilgangspunktet ble vurdert til å være
fra nordøst på denne strekningen hvor utgraving av kulper er aktuelt (figur 11). Her er
høydeforskjellen fra grusvei til midten av elveløpet ~1.4 m. Gravemaskinen kan herfra ta seg
opp til øverste foreslåtte kulp, og arbeide seg ned til tilgangspunktet. Dette krever trolig en
befaring av entreprenør for å være sikker på at dette lar seg gjøre.

Figur 11: Foreslått adkomst med gravemaskin markert med rød pil, fra grusvei i nordøst og ned til
midten av elveløpet (høydeforskjell langs rød pil ~1.4m). Gravemaskinen kan deretter ta seg opp til
øverste foreslåtte kulp, og deretter arbeide seg nedover tilbake til tilgangspunktet.

ii)

Utlegging av store steiner og død ved nedstrøms strykpartiet.

Dette vil skape en mer heterogen struktur i elvestrekningens rolige del (figur 12) og dermed
igangsette flere naturlige prosesser for både å øke produksjonsgrunnlaget for evertebrater, og
bedre gyte- og oppveksthabitatet for ørret og harr. Dette bør gjøres uansett hvis man først får i
gang økt fiskeproduksjon, men hjelper typisk lite som enkeltstående tiltak hvis det er lite fisk i
utgangspunktet. Død ved må ha strukturer å feste seg til slik at det ikke bare blir spylt ut ved
første flomepisode. Dette tiltaket må gjøres i kombinasjon med utlegging av større steiner
(figur 13 og 14). Et slikt tiltak er spesielt relevant i de nederste seksjonene, hvor det vil bidra
til å skape skjul/gjemmesteder for småfisk for eventuell predasjon fra rovfisk som gjedde og
abbor. Stedegen stein kan hentes fra kulpen nedstrøms turbinen. Steinene må på grunn av
størrelsen legges flyttes på vha. gravemaskin.
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Figur 12. Elvestrekningens nedre og rolige del, hvor utlegging av større stein og død ved anses som
hensiktsmessig for å øke strekningens heterogenitet for bedre å imøtekomme habitatkravene
fiskeunger har til sitt oppvekstområde. Kartgrunnlag: Kartverket (2019).

Figur 13. Skisse som viser eksempel på utlegging av grov stein og død ved (punkt 1, indikert på figur
12). Begge deler øker strekningens heterogenitet, stimulerer produksjonen av evertebrater og tilbyr
skjulesteder for oppvoksende fiskeunger. Avhengig av adkomst, kan det vise seg mest praktisk å
primært plassere ut steingrupper med mellomstor stein (Ø = 40-70 cm) fremfor kampestein (Ø > 1 m).
Sistnevnte ligger svært stabilt, men førstnevnte gir langt større økning i areal under vann (gunstig for
evertebrater og fiskeunger). Dette gjelder også for figur 14 nedenfor. Foto: Kjetil Flydal.
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Figur 14. Skisse som viser eksempel på utlegging av stor stein (Ø > 1 m) og død ved (punkt 2, indikert
på figur 12). Foto: Kjetil Flydal.

Ved utplassering av stor stein og/eller steingrupper i dette rolige partiet, er det viktig å unngå
å lage «feller» for småfisk – hvor predatorer lett kan trenge de opp i et hjørne. Det må være
fluktmuligheter rundt steiner og steingrupper, og tilstrekkelig med hulrom. Frittliggende
steingrupper med tilstrekkelig grov stein til at fisk opptil 12-16 cm lett finner
sprekker/skjulesteder er en god løsning. Til dette behøves åpninger på minimum 2-4 cm, noe
som normalt oppstår ved plassering av en gruppe uregelmessig kantete stor stein.
Et alternativ for å begrense adkomsten for predatorer i denne øvre del av den rolige
strekningen, er å konstruere en eller to enkle terskler med spalteåpning(er) (figur 15). Slik vil
man skape et område med stedvis raskere vannhastighet, som på moderat og lav vannføring
vil kunne stoppe predatorer – rett og slett fordi de prefererer roligere vann. Ved høy
vannføring i overløpet vurderes vannhastigheten til å være såpass stor at det fungerer som et
hinder for predatorer i nedre del av prosjektområdet også slik det ser ut per dags dato.
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Figur 15: To terskler med spalteåpning, og smale fluktveier på én eller begge sider inn mot
elvebredden. Vannhastigheten vil økes vesentlig i spalteåpningen, noe som kan stoppe predatorer på
vei opp. Størrelse på stein ved konstruksjon av terskler bør minst være Ø > 50 cm, for å tåle økt
vanntrykk ved høyere vannføring enn på bildet. Foto: Bjørn Otto Dønnum.

iii)

Etablere en årssikker minstevannføring i bekkeløpet

Etablering av en sikker minstevannføring hele året gjennom overløpet vil sikre at det
potensielle gyte- og oppvekstområdet beholdes – eller øker i areal sammenliknet med i dag.
Dette vil kunne gjøre bedre forutsetningene for gyting på strekningen, og sikre at fisk ikke
strander. Akershus Energi v/Jørn Melbye kunne på befaring 17/9 2018 opplyse om at det
alltid går vann i elveløpet, selv på tørre somre. Dette kan enkelt følges opp ved inspeksjon, for
å få klarhet i ytterpunktene i vannføring på strekningen.
Ved lav vannføring på høsten anbefaler vi å slippe mer vann i minst fem perioder á 48 timer
hvis nødvendig, i tidsrommet 20.9 – 15.10 for å sikre at oppvandrende gytefisk klarer å
forsere strykpartiet opp til de øvre delene av prosjektområdet. Det er viktig at gytefisken har
tilgang til disse øvre delene, for å unngå det høyere predasjonstrykket nedstrøms for seg selv
og sitt avkom.

18
www.naturrestaurering.no

Restaureringstiltak av Andelva ved Bøhnsdalen

VI. Kostnadsestimatene og rangering av løsningsforslagene
Lokalitet
Tiltak Kort beskrivelse
(med GPSpos.)

60°17'10.9"N
11°11'38.3"Ø

0

60°17'10.9"N
11°11'38.3"Ø

i

Beholde dagens
elveløp uten
endringer.
Utlegging av
gytegrus og
graving av dypere
kulper ved
fabrikkbygning.

Forventet
effekt

Ingen.

Bedrede
gyteforhold for
ørret og harr.

Estimert pris (eks. Rangering
mva.)
(fra
viktigst til
minst
viktig)
4

15t gytegrus: i 15
stk. 1000kg sekker:
9.000.
15t grus i løsmasse:
3000.
Frakt med lastebil
(Dal/JessheimBøhnsdalen) 3.000.
Utlegg med kranbil
m/klo (inntil 18m
lengde fra bil) inkl.
frakt 8-9.000.
Utlegging vha.
helikopter: 16.500
(oppmøte 3000, 1
times lossing
13.500).
Kranbilløsning:
12.000.
Helikopterløsning:
ca. 25.000

1

Utgraving av kulper:
2 dager med
gravemaskin (NB!
avhengig av
framkommelighet
ned til elva og krever
befaring fra
entreprenør for
eksakt pris): 1825.000.

60°17'07.9"N
11°11'44.3"Ø

ii

Utlegging av store
steiner og død ved
nedstrøms
strykpartiet.

Totalt: gytegrus med
kranbil og utgraving
av kulper: 30-37.000
eller: gytegrus med
helikopter og
utgraving av kulper:
50-57.000.
Mer heterogent Tilrettelegging av
miljø, som
stein og død ved:
stimulerer
2 dager med
produksjonen av gravemaskin (NB!
evertebrater og avhengig av

2
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60°17'10.9"N
11°11'38.3"Ø

iii

Etablere
årssikker
minstevannføring
i bekkeløpet.*

tetthet av
fiskeunger.

framkommelighet
ned til elva og krever
befaring fra
entreprenør for
eksakt pris): 1825.000.

Sikre et mer
stabilt
vannmiljø
velegnet for
reproduksjon og
oppvekst.

Kostnad påløper
regulant.

3

*Ytterpunkter i vannføring for elveløpet bør inspiseres for å bekrefte uttalelser om at
bekkeløpet fører tilstrekkelig med vann året rundt.

Tiltakenes forholdsvis rimelige natur tatt i betraktning, bidrar til en klar anbefaling om å
gjennomføre alternativ i og ii. Dette vil i sum tilby forbedret gytehabitat langs
fabrikkbygningen, og et bedre egnet oppveksthabitat med skjulesteder og en høyere tetthet av
evertebrater (næring) for fiskeunger nedstrøms strykpartiet. Ved å gjennomføre
habitatforbedrende tiltak nedstrøms strykpartiet (alt. ii) som kan øke tettheten av både
fiskeunger og fisk generelt i dette området, er det naturlig å anta at flere gytefisk vil finne
frem til gytestrekningen ved fabrikkbygningen over tid.

VII. Finansieringsløsninger
Vi foreslår at regulant/fallrettshaver finansierer tiltakene som ledd i avbøtende tiltak for
vanntap på denne strekningen ibm. kraftproduksjonen. Andre støttespillere i gjennomføringen
kan være Huvo og Eidsvoll Fiskesamvirke.
Det kan også søkes om tilskudd til vannmiljøtiltak – generell vassforvaltning fra
Miljødirektoratet. Det kan argumenteres med en målsetting om å forbedre den økologiske
tilstanden. Fylkeskommunen har midler som bl.a. kan brukes til å forbedre
kunnskapsgrunnlaget i vassdraget og/eller fiskeforvaltningstiltak. Det er ingen frist eller egne
skjemaer, men det er mulig å søke om tilskudd til vann/miljø fortløpende.

VIII. Regelverk og søknader
Fylkeskommunen må søkes jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk §7 og Forskrift om fysiske
tiltak i vassdrag. Det er naturlig at regulant/kraftprodusent er tiltakshaver, og kan her gjerne
søke i samarbeid med Huvo og Eidsvoll Fiskesamvirke.
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