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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 miljømålet
«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 vurdert 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 øke lokalitetenes økologiske verdi i henhold til kravene i Vannforskriften.
Denne rapporten omhandler vassdraget Honsjøen (tabell 1).
Tabell 1: Generell informasjon om Honsjøen.
Kommune:
Nannestad
VF:
Tilløpsbekker til Hurdalsjøen VEST (002-1574-R).
Miljømål:
GØT, i 2021.
Risiko (iht. Vann-Nett):
Risiko for ikke å nå miljømålet.
Indikativ tilstandsklasse:
Moderat (pga. fiskebestanden i Honsjøen).
Kunnskaps-grunnlag:
Fisk: Huvo notat 1/2015.
Se Huvo notat 2/2017 s 13.
Tiltak i dag i Vannett i VF:
Tilløpsbekker til Hurdalsjøen VEST - vurdere fiskepassasje.
(5101-2010-M)
Tilløpsbekker til Hurdalsjøen VEST - forsuringsovervåking.
(5101-1036-M)
Tilløpsbekker til Hurdalsjøen VEST - forebygge spredning av
(5101-1536-M)
fiskelus.
Beskrivelse:
Honsjøen er 0,34 km2 stor. Det er én innløpsbekk
(Kjønnstadseterbekken), og utløpsbekken heter Hona. Grunnet
oppdemming/demningens utforming er oppvandringsmuligheten
for fisk fra Hona til Honsjøen stengt.
Antatt problem:
Demningen utgjør i dag et 100 % stengsel for fisk som skulle
kunnet vandre opp fra Hona. Innsjøen er demmet opp (ca. 1,2
meter) minst fra 1912, da ift. sagbruk/industri, senere muligens
tømmerfløting og også lokal drikkevannsforsyning i noe nyere tid.
Antatte tiltak:
Flere muligheter må vurderes for å sikre at fisk fritt kan vandre opp
i innsjøen. P.t. er foreløpige alternativer skissert: i) noe nedsenket
vannstand i innsjøen og «stein/jordvoll» som demning. ii) omløp
på vestsiden av dagens demning. iii) Omlegging av nærliggende
skogsbilvei med etablering av ny kulvert/krysningspunkt tilpasset
oppvandring for fisk. iv) Kun å etablere fisketrapp inni

eksisterende kulvert under veien.
*Full nedsenkning av innsjøen/fjerning av demningen er ikke
ønsket lokalt ut fra friluftsinteressene.
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Honsjøen er et av kommunens mest brukte fiskevann, og brukes
også mye til friluftsliv med kano og robåter. Det er etablert gapahuk
og ljørkoie med godkjent ildsted ved vannet, for fri benyttelse.
Innsjøen brukes mye lokalt også til fiskekonkurranser,
«familiedager», fisketurer med skoleklasser og barnehager. Del av
verneplan III for vassdrag (1986).
Elektrofiske i inn- og utløpsbekker viste at nærmere 40 % av
innsjøens gytemuligheter for ørret er tapt som følge av
oppdemmingen. Bjerke jeger- og fiskerforening (BJFF) har de siste
årene fått tillatelse til å elektrofiske og flytte fisk opp fra Hona til
Honsjøen. Mengden fiskeunger de har tatt opp viser nå at det reelle
tapet er på ca. 50 %, kanskje mer. I tillegg er innløpsbekken sårbar
for
re-forsuring.
På
1980-tallet
var
innløpsbekken
(Kjønnstadseterbekken) helt «død» pga. forsuring. Etter
kalkingstiltak har den produsert opp til 2-300 ørreter årlig.
I en årrekke har det vært foretatt støtteutsettinger i sjøen, pga. liten
ørretrekruttering.
Bjerke Almenning, Mathiesen Eidsvoll Verk, to private grunneiere,
Nannestad kommune (eier av dammen) og Bjerke JFF. Akershus
fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus deltar aktivt
i VOU, og stiller seg gjennom dette også bak en utredning av
Honsjøen-Hona.

2. Metodikk, resultater og tiltaksplaner
Huvo har som oppdragsgiver definert en rekke konkrete punkter for hvordan de ønsker at denne
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 sammen med flest mulig samarbeidspartnere. Under 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. Denne informasjon danner grunnlaget for tiltaksalternativene presentert i denne rapporten.
Målet er å presentere hva som kan gjennomføres for å oppnå forbedringseffekter på
fiskebestanden uten at dette går på bekostning av demningens eller veiens funksjon, samtidig
som man ivaretar grunneiers interesser. 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.
Demningen i sørøstenden av Honsjøen er starten på utløpsbekken Hona (figur 1 og 2).
Demningen fungerer som et vandringshinder for fisk som gyter og oppholder seg i Hona. Vi
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betrakter en reetablering av vandringsmuligheter i begge retninger her som et
restaureringsprosjekt, siden det antas at fisk kunne vandre fritt opp og ned til/fra Honsjøen før
Honsjøen ble demt opp. Det ble tidligere stipulert at Hona produserer minst ca. 100-150
ørretunger p.a., i tillegg til fisk fra områdene lengre ned i myrområdet/elva (Pedersen et.al.
2017). Det er ønskelig fra Huvo med samarbeidspartnere at disse ørretene skal kunne vandre
fritt opp til Honsjøen. Muligheten for at gytefisk fra Honsjøen skal kunne benytte Hona til
gyting, og at man dermed oppnår en toveis vandringsmulighet, er helt klart tilstede. Ifølge
tidligere kartlegging (Pedersen et. al 2017) produserer innløpsbekken til Honsjøen svært få
ørretunger. Det vil i så fall øke totalproduksjonen i Honsjøen betraktelig med både oppvandring
av ørret fra Hona og bruk av Hona som gyting for voksen ørret fra Honsjøen.
Det ble holdt et oppstartsmøte NRAS og Huvo med interessenter til prosjektet 6. september
2018. Honsjøen ble befart av våre konsulenter og Huvo samt flere av prosjektets
samarbeidspartnere og interessenter den 1. oktober 2018 (figur 3). Vannområde Leira-Nitelva,
Bjerke Almenning og Bjerke JFF var de andre partene som stilte på befaring. Se flere foto av
Honsjødemningen fra befaringen høsten 2018 i vedlegg 1: Honsjøen - vurdering av
damsikkerhet.

Figur 1. Kart over Honsjøen med Hona som renner under Honsjøvegen i en kulvert. Dammen og utløpet
ligger i sørenden av Honsjøen. Se også figur 2. Kartgrunnlag: Kartverket 2018 (WMS).
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Figur 2. Ortofoto av samme område som på figur 1. Gul linje viser demningens utstrekning, ca. 10 m
vest-øst. Røde linjer viser kulverten som Hona renner gjennom under Honsjøvegen. Kartgrunnlag:
Kartverket 2018 (WMS).

II. Grunneierforhold og damrettigheter
Det er flere grunneiere i området hvor det skal gjøres tiltak. Aktuelle grunneiere omfatter
Nannestad kommune, Bjerke bygdealmenninger, Mathiesen Eidsvold Værk (MEV), Thor
Kristoffer Engelstad og Anders Ulsaker.
Hona Vannverk ble i sin tid overtatt av Nannestad vannverk (NAVAS). NAVAS var et
aksjeselskap. I 2012 ble NAVAS overdratt til Nannestad kommune, og aksjeselskapet avviklet.
Da NAVAS ble overtatt av Nannestad kommune, innebar det også at alle rettigheter og plikter
knyttet til Honsdammen tilhører Nannestad kommune. Bjerke JFF er en viktig NGO
brukerorganisasjon i området.
Nannestad kommune har dermed ansvaret for å sikre demningen, både med tanke på sikkerhet
og friluftsinteressenes ivaretakelse. Friluftsinteressene er knyttet til selve Honsjøen, som brukes
som fiskevann og annet friluftsliv, men også til DNT-hytta Vikkelihytta, som Honsjøvegen
leder til.
Det er Huvo som er koordinator iht. Vannforskriften.
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Figur 3. Over: Foto av Honsjødammen fra 2018. Under: Foto av Honsjødammen fra 1912. Det nederste
bildet er tatt fra nord, fra Honsjøsiden, der det i 2018 er vann på normalvannstand. Bildene viser tydelig
damluka og at dammens fundament har forandret seg lite på 100 år. Foto øverst: Odin Kirkemoen. Foto
nederst: lånt av Cato Sand.
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III. Damrisikoklasse
Følgende er hentet fra damklassifiseringsnotatet (Vedlegg 1):
«Dammen har noen skader ved utløpet. Det er setninger i sidekantene og noe skader i
betongveggene. Selve dam-fundamentet vurderes som solid. Vegen gir ekstra sikkerhet til damkroppen. Røret under vegen har kollapset, og det har begrenset kapasitet og stabilitet. Dammen
anses som trygg, men det er behov for vedlikehold av sidekanter ved utløpet.»
Honsjødammen klassifiseres til konsekvensklasse 1.
Forventet levetid på dagens demning er < 5 år uten videre tiltak. Dette begrunnes hovedsakelig
med veiens og kulvertens tilstand.

IV. Flaskehalser og utfordringer
Detaljert informasjon om demningen finnes i vedlegg 1, Pedersen et. al (2017), og spesielt i
tabell 5 og tabell 6 (s. 16-18) i samme notat.
Problemet i dette vassdraget er en eldre demning (opprettet for industri-/drikkevannsformål)
som hindrer vandring av fisk (ørret) mellom utløpsbekken Hona, og Honsjøen (figur 4).
Honsjøen er et mye brukt fiskevann, med lav rekruttering fra innløpsbekk. Det har opprinnelig
vært fri vandring for fisk i Hona. Det er beregnet at dette vandringshinderet medfører et tap i
ørretproduksjon i Honsjøen på minimum 40-50% (Pedersen et. al. 2017). Når vannet renner
over damluka er det et 0,7 m vertikalt fall før vannet renner gjennom kulverten, noe som er for
høy spranghøyde for små ørretunger, spesielt siden det ikke er en kulp under vannfallet som
tillater fisken å skyte fart. Ved normalvannstand renner vannet ut gjennom damluka under
demningen, hvor det også er umulig for fisk til å svømme gjennom (figur 4).
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Figur 4. Honsjødammen. Vannets vei nedover Hona går gjennom/over damluka og under Honsjøvegen
i et plastrør/kulvert. Dammen danner i nedbørrike perioder et vandringshinder i form av et ca. 70 cm
vertikalt fall, mens vandringshinder ved normalvannstand er i form av en for fisk ugjennomtrengelig
8x30 cm åpning i bunnen av damluka. Det er behov for tetting av bunnluka og utbedring av setningene
i sidene. Foto: Odin Kirkemoen.

I tabell 10 og tabell 11 i Pedersen et. al (2015) framkommer det at det er en estimert tetthet på
120 ørretyngel per 100 m2 i Hona. En slik tetthet i en sympatrisk ørretbestand (dvs. i
sameksistens med ørekyte) vurderes som «svært god» økologisk tilstand ifølge
Klassifiseringsveilederen til MDir (Direktoratsgruppen 2013). Det faktum at Hona kan
produsere slike høye tettheter av ørret betyr at bekken kan utgjøre et svært positivt bidrag til
ørretbestanden i Honsjøen. Det er likevel ikke garantert at en økt mulighet for vandring
medfører en økning i ørretpopulasjonen i Honsjøen. Hvis yngelen/ungfisken ikke er
vandringsvillig (dvs. ikke villig til å vandre oppstrøms), vil ingen vandringsfremmende tiltak
ha effekt, men rent økologisk er det ingenting å tape på et slikt tiltak. Det gode beitehabitatet i
Honsjøen vil over tid medføre kraftig seleksjon for at fisk vil vandre opp fra Hona. Fisk fra
Honsjøen vil også kunne dra nytte av gytehabitatet som eksisterer i Hona, og dermed vandre
ned dit for å gyte. En slik vandringsvillighet kan ligge latent i bestanden, men kan også ha blitt
selektert vekk gjennom mange generasjoner i den perioden vandringsbarrieren har eksistert. I
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tillegg vil vandringsvilligheten kunne være avhengig av genetikken til utsatt fisk i Honsjøen1.
En mulig negativ bieffekt av en vellykket etablering av Hona som rekrutteringshabitat kan være
at antallet rekrutter til Honsjøen blir for høyt, slik at vannet «overbefolkes». En enkel
kartlegging av potensielt gyte- og oppvekstareal i bekken kan sammenstilles med estimert
yngeltetthet for å beregne bekkens rekrutteringspotensial. Dette rekrutteringspotensialet kan så
sammenlignes med Honsjøens potensielle beiteareal. Det bør uansett gjennomføres prøvefiske
med jevne mellomrom (f.eks. 5-års intervaller) for å overvåke situasjonen i en periode etter
gjennomføring av tiltaket beskrevet nedenfor.
Det er flere eksempler på at ørretvandring gjennom fisketrapp avtar over tid ved nyetablering
av demning og fisketrapp. Dersom fisken ikke er nødt til å vandre, slik som tilfellet ved
Honsjøen/Hona i dag, så er det en fare for at trapp vil ha begrenset positiv effekt.
Vandringsdriften til fisken må være sterk nok til å overstyre frykten ved å forlate sitt naturlige
miljø, dersom vandring gjennom en konstruert fisketrapp skal skje. I dette tilfellet hvor
ørretstammen i Hona har vært stasjonær med begrensede muligheter til vandring over tid, er det
nærliggende å tro at vandringsdriften har avtatt over tid etter etableringen av dammen.
Høyt fisketrykk og lav rekruttering har gjort at man ønsker å øke mengden ørret i Honsjøen.
Bjerke JFF har derfor de siste par årene fanget nærmere 200 ørret årlig i Hona, og fraktet disse
opp til Honsjøen (Morgan Ruste, Bjerke JFF, pers. medd.). Bjerke JFF har også gjennom mange
år satt ut ca. 50 ørreter årlig som støtteutsettinger.

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 enkelt 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 reetablere fiskevandringsmuligheter, og for noen tiltak blir dette kombinert
med et mål om å sikre dam, vei og kulvert.
Følgende syv alternativer blir evaluert i denne rapporten (rekkefølge endret på i forhold til tabell
1 ovenfor):
0)

0-alternativet: beholde demningen slik den er i dag. Uten
vandringstiltak for fisk.

Målet ved dette alternativet er å opprettholde dagens situasjon. Demningen ved Honsjøen anses
i dag som trygg, men det er behov for vedlikehold av sidekanter ved utløpet (se nedenfor under
alt. iii). Det vil fortsatt være god produksjon av ørret i Hona, men dette medfører at fisk fortsatt
1

Problemstillingen med å kartlegge fiskens eventuelle økning i vandringsvillighet over tid passer godt som en
mastergradsoppgave ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), med Thrond Haugen og
Jonathan Colman som veiledere. En slik oppgave vil være perfekt for studenter som ønsker å arbeide med PITmerking (Passive Integrated Transponder) i et lite, relativt lukket system. PIT-telemetri er elektronisk registrering
av individuelt merket fisk av fastmonterte antenner. En studie i dette systemet kan eventuelt kombineres med en
lignende studie i f.eks. Store Vikka, dersom lignende tiltak gjennomføres der.
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ikke kan vandre opp til Honsjøen. Kulverten under veien er i dårlig forfatning, og det antas at
dette må utbedres innen få år for å beholde en farbar vei. Dette alternativet anses derfor som
lite aktuelt, siden kulverten under veien uansett må utbedres, og det er fare for videre erosjon
av demningen på vestsiden av utløpet. I tillegg vil ikke miljømålet etter Vannforskriften nås
dersom fisken fortsatt ikke kan vandre opp.
i)

Noe nedsenket vannstand i innsjøen og «stein/jordvoll» som demning.

Oppnår delvis målet om å forbedre fiskevandring med minst mulig arbeid på demningen og
kulverten. En kraftig senkning av maksimalt vannspeil/vannstand vil kunne gjøre det mulig for
større fisk å vandre opp og ned fra Hona ved høy vannføring da høydeforskjellen mellom Hona
og dammen vil bli mindre. Mindre fisk som gyter og vokser opp i Hona vil fortsatt ikke kunne
vandre opp til Honsjøen. Mindre vann i Honsjøen vil også kunne redusere potensialet for
produksjon av evertebrater, redusere leveområdet til fisk i sjøen, og dermed øke konkurransen
mellom fisk – noe som kan resultere i en lavere bestandsstørrelse over tid.
Dette anses som en unødvendig dyr og tungvint løsning, da dammen er i grei nok forfatning
slik den er, og resultatet kan bli en forverring for fiskebestanden i Honsjøen. Kun enkle
forbedringstiltak vil være betydelig billigere enn å lage en ny type demning. En 50-100 cm
senkning av vannstanden vil gjøre det vanskelig å ferdes med båt flere steder på Honsjøen
grunnet dybdeforholdene og bunnens topografi. En senkning på 10-20 cm vil ikke medføre stort
tap av vannspeil, og vil dermed kunne tolereres. Ved en slik moderat senkning vil tiltaket heller
ikke ha noen god effekt på fiskevandring uten videre etablering av fisketrapp eller lignende.
Ved bygging av en jord/steinvoll vil tiltaket i mye større grad bli utsatt for erosjon over tid.
Dette medfører derfor en større usikkerhet knyttet til dette alternativet. Ved gradvis å bygge en
stigning over 2-3 meter på nedsiden av jordvollen, slik at fisk kan vandre opp, vil man igjen
øke erosjonsfaren over tid. For den minste fisken vil nok dette også være et vandringshinder.
Andre alternativer som blir fremmet i denne rapporten vil være mer økonomisk lønnsomme,
men med tilsvarende eller bedre effekt.
ii)

Omløp på vestsiden av dagens demning.

Målet er forbedret fiskevandring, men man vil ikke oppnå målet om å sikre dammen med dette
alternativet. Dette vil også medføre behov for bygging av ny kulvert/bru. Sammenlignet med
de andre alternativene hvor en ny kulvert/bro må lages (alt. iii og v nedenfor), er dette det mest
risikable, da denne løsningen vil svekke demningen. Støtten fra skogsbilveien vil forsvinne hvis
man graver ett nytt løp mellom betongveggen på vestsiden av demningen og veien (figur 5).
Man vil også måtte svekke den nåværende konstruksjonen ved å føre vannet ned i kanalen ved
damluka og inn i kulverten.
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Figur 5: Mulig ny vannvei (blå pil) mellom dammen og veien, på vestsiden av demningen. Dette er et
sted man må gjøre forsterkninger uansett alternativ på grunn av vannets eroderende effekt inn mot veien.
Foto: Petter Snilsberg.

iii)

Omlegging
av
nærliggende
skogsbilvei
med
kulvert/krysningspunkt tilpasset oppvandring for fisk.

etablering

av

ny

Oppnår både mål om forbedret fiskevandring og sikrer samtidig dam, vei og kulvert. Dette
løsningsforslaget omfatter en ny kulvert/bru på østsiden av demningen. Det graves et nytt
hovedløp fra den østlige kanten av demningen (figur 8). På grunn av store tømmerbiler på opp
mot 60 tonn må man oppgradere veien til skogsbilvei klasse 3 eller 4 i framtiden. Dette medfører
et minimumskrav til aksellast på 13 tonn på bruer og 10 tonn på vei. Kjørebanen må være 3,5
meter bred, og veibredden minimum 4 meter. Dette medfører at kulverten må være minimum 4
meter lang, og robust nok til å møte kravet på minimum 13 tonn akseltrykk. Den innvendige
bredden på kulverten bør være lik bredden til den nåværende betongkonstruksjonen og damluka
(ca. 1,2 meter). Etter kontakt med entreprenører virker det som om de billigste løsningene
medfører et brospenn på ca. 1,5 meter og en lengde på 4,5 meter. Høyden på kulverten bør være
ca. én meter fra bunnen av bekken og opp til taket av kulverten/broen. Dette medfører at
sideelementene/fundamentet må være noe høyere, da disse må ned i bakken (ca. 1,5 meter høye).
Vi ser for oss at den beste og enkleste løsningen er å lage en kulvert med naturlig bunn for
derved å gjenskape et lignende habitat inni kulverten som ellers i Hona (figur 6).
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Figur 6: Skisse av tverrsnitt ny kulvert under veibanen; med naturlig bunn og ~1m mellom bunn og tak.

Figur 7: Skisse av betongkulvert for nytt overløp. Alle tall angir mm. Øverste skisse viser kulverten i
tverrsnitt. Midterste skisse viser lengdesnitt. Nederste skisse viser brodekket med fester for strammestag
og rekkverk. L-element blir gravd end ca. 50 cm under bakken og bruker veikroppen som støtte. Et
brodekke legges oppå, hvor disse festes til hverandre med strammestag. Innvendig bredde på kulverten
blir 1,75 m, høyde 1,0 m. Det kan også monteres rekkverk hvis ønskelig. Modifisert skisse fra Brødrene
Østbye AS.
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En slik kulvert vil bygges billigst og enklest ved å benytte såkalte L-elementer som fundament
og et betongdekke ovenpå. L-elementet danner et stødig fundament som graves ca. 50 cm ned
i grunnen, og bruker veikroppen som støtte (figur 7). Dette medfører at man kan ha en naturlig
steinbunn ovenpå foten til L-fundamentet. Bruk av ferdigstøpte firkantete kulverter uten bunn
medfører at det må støpes et fundament for å tåle vektbelastningen ovenfra, noe som igjen vil
medføre større inngrep og kostnader.
Dette forslaget medfører en tetting av dagens damluke i bunn; enten permanent ved tetting med
betong, eller ved montering av en metallplate på innsiden av utløpet. Det vil også være
nødvendig med en forhøyning av dagens damluke med 10-15 cm. Dette kan også gjøres ved
montering av en topplate av metall som boltes fast til dammen, eller ved at det støpes et
permanent nytt lokk med 10-15 cm høyde. Dybden og høyden på det nye løpet må være dypt
nok til å sikre at vannet renner her først, og at dagens hovedløp kun fungerer som overløp i
perioder med flom. Dette vil sikre at fisk i all hovedsak vil bruke det nye løpet til vandring.
Dagens ødelagte rør bør erstattes av et nytt rør som tåler belastningen av den nye veien, og for
å sikre veien ved større flomepisoder. Galvanisert metallrør anbefales ikke på grunn av rusting
over tid. Det nye røret kan enten støpes på stedet eller være et prefabrikkert rør i plast eller
betong, som legges under den nye veien omtrent der dagens kulvert ligger. Kulverter/rør av
denne dimensjonen krever minst 50 cm overdekning med masser mellom kulvert og veibane.
Betong og plast skal være like holdbart i en såpass kraftig dimensjon som kreves her.
Ferdigstøpte betongelementer som løftes på plass vil med L-elementer være en god løsning, og
mer holdbart og billigere enn å støpe på stedet. For pris og andre detaljer, se tabell 2.
Det nye røret i eksisterende utløp behøver ikke å ha en naturlig elvebunn, da dette kommer til
å være tørrlagt mesteparten av året. For å unngå at fisk blir stående i det nye flomløpet, bør
dette lages så glatt som mulig, slik at fisk som gått opp under en flomepisode ikke blir fanget
her når vannstanden synker igjen. Røret må likevel dimensjoneres og plasseres slik at det
effektivt kan ta unna vannmassene ved flom slik at veien ikke lider skade (80-100 cm i
diameter). Med samme dimensjon som dagens rør pluss det nye foreslåtte overløpet på østsiden,
vil mengden vann som kan tas unna være betydelig større enn i dag.
Det foreslåtte nye løpet for forbedring av vandringsforhold for fisk vil starte der betongkanten
slutter på østsiden av demningen. Deretter går det skrått mot øst, 6 meter bort til veien der det
krysser under veien og så 8 meter etter veien, i en sør-sørvestlig retning, inn på dagens løp til
Hona. Det nye løpet skal være ca. 1 meter bredt, med tett duk (der det trengs på grunn på grunn
av løs jordbunn) og ha en buet fasong. Løpet skal ha steinsatte kanter og bunnsubstratet oppå
duken bør bestå av en blanding av mindre stein (5-15 cm diameter) og grov grus i bunn (1-3
cm diameter). Bunnduken vil kun være nødvendig der det er løs jordbunn. Løpet bør følge
terrenget og man kan benytte eksisterende høydeforskjeller.
Det nyetablerte bekkeløpet må sikres med steinsetting både i innersving og inn mot demningen,
og gjerne i kombinasjon med betong akkurat i kanten av demningen. Også i yttersving inn mot
veien, og der løpet vender inn mot Hona etter veien, bør det steinsettes. Dimensjoner på steinen
bør være fra 30 til 50 cm diameter, men også større blokker på opptil 1 meter (figur 8). Slike
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blokker kan man hente fra terrenget i nærheten for å beholde et stedegent preg, men det er viktig
at steinen ikke hentes fra steder hvor de allerede spiller en økologisk, praktisk eller estetisk rolle.
For å øke sannsynligheten for migrasjon av fisk fra Hona via nytt elveløp og inn i Honsjøen vil
vi anbefale å lage det nye elveløpet med innslag av tilstrekkelig grov stein for å stimulere
tettheten av ungfisk i dette området tett på Honsjøen. Grove steinmasser tilbyr gjemmesteder,
og tilstrekkelig variasjon mellom dypere kulper og noe grunnere raskere vann imøtekommer i
sum behovene til forskjellige årsklasser av ungfisk. Grov stein som erosjonssikring langs
bredden vil altså kunne gjøre dobbel nytte, gitt at disse massene anrettes på en slik måte at det
dannes rikelig med vannfylte hulrom/mellomrom. Det er derfor viktig å ikke overdrive bruk av
betong ved erosjonssikring av det nye elveløpet. Ved å stimulere tettheten av ungfisk i området
nært Honsjøen, må en kunne anta at naturlig innvandring til Honsjøen fra gyte- og
oppvekstområdene i Hona nedstrøms også stimuleres positivt.
Setninger i sideveggene ved utløpet av eksisterende kulvert må sikres der hvor det i dag lekker
vann gjennom (figur 4 og vedlegg 1). Her bør man benytte betong i kombinasjon med mindre
stein (5-15 cm diameter). Vestsiden av demningen må også repareres med ny stein og kanskje
også betong, og helst forlenges med 3-4 meter for å sikre at vann ikke fortsetter å lekke på
baksiden, spesielt ved høy vannføring (se alt. ii). Dette arbeidet kan utføres på dugnad, i
kombinasjon med profesjonelle entreprenører med gravemaskiner.
Hvis det viser seg under arbeidet at det er grunnfjell under veien der det nye bekkeløpet er
planlagt, må man vurdere om man vil forskyve plasseringen av ny kulvert eller å heller velge
et annet alternativ.
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Figur 8. Over: Foreslått nytt bekkeløp på østsiden vises med hvite linjer. Røde linjer viser ny kulvert
under veien. Blå pil viser dagens løp, som vil fungere som flomløp etter gjennomføring av foreslåtte
tiltak. Gul strek viser eksisterende demning. Under: Skisse av overløpet på østsiden med ny kulvert.
Stein ved utløpet fra Honsjøen, som støtter opp inn mot demningen, kan støpes fast for å sikre mot
erosjon. På samme måte bør man benytte steinsetting inn mot veien i yttersving, både ovenfor og
nedenfor kulverten. Det bør også steinsettes på vestsiden av Hona, der det nye løpet kommer inn på
dagens bekk, for å redusere den gravende effekten. Stein av dimensjon 30- 50 cm vil egne seg godt til
dette. Bunnen av elveløpet bør bestå av mindre stein (5-15 cm) og grov grus (1-3 cm). Det er ca. 6 meter
fra utløpet av Honsjøen til den nye kulverten. Fra nedsiden av kulverten til samløp med Hona er det ca.
8 meter.

iv)

Kun å etablere fisketrapp inni eksisterende kulvert under veien.

Vil kunne oppnå målet om forbedret fiskevandring, men ikke sikre vei og kulvert. Vi anbefaler
at hvis det skal investeres i tiltak som skal hjelpe fisken å vandre opp og ned mellom Hona og
Honsjøen, så bør dagens kulvert skiftes ut i samme omgang. Dagens kulvert er i så dårlig
forfatning at den utgjør et sikkerhetsproblem (kulverten kan kollapse) og det blir tungvint og
en unødvendig treg og dyr prosess å bygge en fisketrapp inni denne. Dette vil bli svært vanskelig
og bortkastet da dagens kulvert er i så dårlig tilstand at veien uansett må utbedres. Skal man
gjennomføre et kostbart tiltak som en ny fisketrapp, bør dette gjøres i sammenheng med en
utbedring av vei/kulvert (og til en viss grad demningen). En fisketrapp inni en så trang kulvert
vil også kunne medføre at man blokkerer vannet, og dette kan medføre kraftig erodering av
veien ved flom. Dette alternativet anbefales derfor ikke gjennomført.
Dugnadsarbeid av lokale vil også forenkles dersom man unngår en fisketrapp inni en kulvert –
til fordel for et nytt elveløp og en ny kulvert med naturlig bunnsubstrat (alternativ iii).

v)

Bygging av ny kulvert fisketrapp inni ny kulvert.

Målet om bedre fiskevandring og sikring av demning, vei og kulvert oppnås. Dette
løsningsforslaget innebærer en kulvert dimensjonert for samme vei som beskrevet ovenfor i alt.
iii, også denne med naturlig bunn, men beliggende der utløp/demning er i dag. Inne i denne
kulverten skal det støpes en rampe/fisketrapp med kulper som skal hjelpe fisken fra gyte- og
oppvekstområdene i Hona og opp i Honsjøen, og eventuelt ned igjen. Fisketrappa skal ende på
høyde med eksisterende damluke for å beholde dagens vannspeil. Dette medfører at man må
kutte et spor i damluka av betong og støpe fisketrappa inn i sporet. Fisketrappa vil være 40 cm
bred og 4 m lang, og holde en vannstand av minst 10 cm ved normal vannføring (figur 9).
Bygging av fisketrapp vil i etableringsperioden medføre enten en midlertidig kraftig nedtapping
av Honsjøen, eller bruk av en tørrdokk på innsiden (oppstrøms) av damluka. Problemstillingen
med nedtapping/tørrdokk er noe man slipper ved konstruksjon av et overløp øst for demningen,
som skissert i alt. iii.
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Gitt så lav vannføring som det er i utløpet fra Honsjøen i dag, anbefaler vi at det ved bygging
av fisketrapp lages en spaltetrapp. Slik vil man unngå at fisk kun kan vandre i trappa på høy
vannføring. En spaltetrapp består av kulper atskilt av vegger. En tynn spalte går helt ned til
bunnen av hver kulpvegg, men med en noe bredere åpning øverst, slik at trappa fungerer både
ved stor og liten vannføring. Hele trappa kan støpes i betong på stedet. Det anbefales likevel å
benytte ferdigstøpte elementer som løftes på plass i forbindelse med utbedring av veien. Den
øverste delen av trappa skal stikke et stykke inn i selve demningen (figur 9). Bunnsubstratet i
fisketrappa bør være ru, og av stedegen stein. Det vil være fordelaktig å støpe fast stein i bunnen
av hver kulp i trappa slik at steinen ikke vaskes bort, bunnstrømmen brytes og det blir mer
naturlige forhold for fisk som vandrer opp til Honsjøen. Dugnadsarbeid av lokale vil
sannsynligvis forenkles dersom man unngår en spaltetrapp inni en kulvert – til fordel for et nytt
elveløp og en ny kulvert med naturlig bunnsubstrat (alternativ iii).
Etter å ha forhørt oss med ulike entreprenørfirmaer, vil den billigste og enkleste løsningen være
å benytte et firma som utfører både forskaling og betongstøping.
Damluka i bunnen bør tettes igjen slik at det alltid vil være en viss minstevannføring i
fisketrappa. Setninger i sideveggene ved utløpet bak damluka og starten av dagens kulvert må
også tettes (figur 5 og vedlegg 1). Det samme gjelder helt på vest- og østsiden av selve dammen,
hvor det per i dag renner vann på baksiden ved høy vannføring (se alt. ii og vedlegg 1). Her må
det legges ny stein (helst fundamentert i betong) for å tette dammen helt.
Se egen skisse for mål på kulvert og fisketrapp/rampe (Figur 9).
Materialer: firkantet kulvert i betong (L-elementer med lokk over) som tåler 13 tonn akseltrykk.
Bunnsubstrat: naturlig bekkebunn med stedegen stein og grus inne i kulvert.
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Figur 9. Skisse av fisketrapp inne i kulvert sett fra to forskjellige perspektiver. Tegningen tar
utgangspunkt i oppgradering av eksisterende skogsbilvei til klasse 3/4.

vi)

Bygging av ny kulvert med fiskevandring inni, kombinert med senkning av
vannspeil.

Oppnår målet om bedre fiskevandring og sikring av dam, kulvert og vei, men risikerer et nytt
konkurranseforhold i Honsjøen og lavere bestand av ørret over tid. Også dette løsningsforslaget
innebærer en kulvert dimensjonert for samme vei som beskrevet ovenfor for alt. iii og v,
lokalisert i eksisterende utløp, og med naturlig bunn. I stedet for å støpe en rampe bygges det
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opp en jevn stigning av stein og grus slik at fisken fra gyte- og oppvekstområdene i Hona
kommer seg opp i Honsjøen, og eventuelt ned igjen. For å skaffe plass til dette, uten fare for å
sperre kulverten ved stor vannføring, må vannstanden i Honsjøen senkes noe (anslagsvis 10-20
cm) og broen/kulverten må heves 20 cm fra dagens tilstand. Den jevne stigningen av naturlig
elvebunn vil da ende 10-20 cm under dagens damluke. Det vil være nødvendig med en ca 3040 cm dyp kulp direkte under damluken slik at ørret vil ha nok vann for å klare den nye
spranghøyden opp til og over damluken.
Vannspeilet på Honsjøen vil bli noe senket, og dermed reduseres innsjøens areal med de
potensielle negative konsekvensene dette kan medføre for fiskebestandene i sjøen. Det vil
fortsatt være farbart med båt over store deler av sjøen. Senkning vil endre
produksjonsgrunnlaget for fisk og andre organismer i vannet. I utgangspunktet vil tettheten av
fisk øke ved redusert vannvolum (gitt at rekrutteringen holder seg på dagens nivå), men
sannsynligheten er stor for at bestanden over tid vil avta grunnet økt konkurranse og redusert
produksjon av evertebrater. En senkning av vannstand vil derfor kunne komme i konflikt med
Vannforskriften og målet om forbedrede fiskebestander i Honsjøen. En slik løsning er også
mindre varig sammenliknet med en mer solid og permanent løsning som en støpt fisketrapp.
Tiltaket vil kreve vedlikehold og oppfølging for å tilse at tiltaket faktisk medfører økt
fiskevandring over tid.
Dagens damluke må også kuttes for å få til dette tiltaket, og man må påregne de samme
reparasjonene som beskrevet ovenfor langs øst- og vestsiden av demningen, samt setningene
langs dagens hovedløp mellom damluka og veien (alt. v).
Etter å ha forhørt oss med ulike entreprenørfirmaer, vil den beste løsningen være å benytte et
firma som gjør både forskaling og støping. Likevel tror vi at løsningen med ferdigstøpte
betongelementer vil danne en bedre og mer holdbar bro/kulvert.

VI. Kostnadsestimater og rangering av løsningsforslagene
Vi rangerer de sju løsningsforslagene etter forventet effekt og estimert kostnad i denne
rapporten (tabell 2). Vi anser løsningsforslag iii som det beste alternativet for å restaurere
Honsjødammen og skogsbilveien, samtidig som man tilbakefører det gamle
vandringsmønsteret til ørreten i vassdraget uten å redusere produksjonsgrunnlaget i Honsjøen.
Tabell 2. Oversiktstabell med rangering av de sju alternativene med estimerte priser og forventet effekt.
Alle priser er i NOK eks. mva.
Lokalitet
(med GPSpos.)

Tiltak

Kort beskrivelse

Forventet effekt

Estimert pris

60.30212°N
10.99227°Ø

iii

Omløp på østsiden
og ny kulvert under
oppgradert
skogsbilvei til
klasse 3/4.

Økt rekruttering
av ørret i
Honsjøen. Bedre
og sikrere vei.
Naturlig bekkeløp
foretrekkes i

Gravearbeid og montering av
kulvert: 100.000-130.000.
Materialer:
Stein: 5-15.000.
1x betong/plastrør 13 tonn,
6m: 13-20.000.
Betongkulvert/bro
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(fra viktigst
til minst
viktig)
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større grad av
fisk.

60.30208°N
10.99205°Ø

v

Fisketrapp med ny
kulvert under
oppgradert
skogsbilvei til
klasse 3/4.

60.30208°N
10.99205°Ø

vi

Bygging av ny
kulvert med
fiskevandring inni,
kombinert med noe
senkning av
vannspeil.

60.30208°N
10.99205°Ø

i

Noe nedsenket
vannstand i
Honsjøen og
«stein/jordvoll»
som demning.

60.30208°N
10.99205°Ø

0

0-alternativet.
Dagens situasjon.
Ingen vandring,
ingen kostnad.

60.30208°N
10.99205°Ø

iv

Fisketrapp i
eksisterende
kulvert.

60.30208°N
10.99205°Ø

ii

Omløp på
vestsiden, mellom
betongmur og vei.
Nytt rør i
eksisterende
kulvert.

Økt rekruttering
av ørret i
Honsjøen. Bedre
og sikrere vei.
Fisk foretrekker i
mindre grad
fisketrapp enn
naturlig bekkeløp
i alt. iii ovenfor.
Økt rekruttering
av ørret i
Honsjøen, men
negativt for
fiskebestanden i
sjøen grunnet økt
tetthet og
konkurranse.
Bedre og sikrere
vei.
Marginal til ingen
økning i
fiskevandring.
Tap av vannspeil,
økt tetthet og
konkurranse, og
negativt for
fiskebestand og
friluftsliv.
Ingen endring.
Det trengs likevel
utbedring av vei
og deler av
demning på sikt.
Noe økt
rekruttering av
ørret i Honsjøen.
Stor fare for tap
av vei og
fisketrapp.
Økt rekruttering.
Demning og vei
får kortere levetid
og blir mer utsatt
for å bryte
sammen.
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100-110.000.
Betongarbeid/ støping på
stedet: 20-30.000.
Totalt: 240-320.000.
Gravearbeid og montering av
kulvert: 50-80.000.
Materialer:
Betongkulvert/bro 100110.000.
Fisketrapp: 80-130.000.
Betongarbeid/annen støping
på stedet: 20-30.000.
Totalt: 250-350.000.
Gravearbeid og montering av
kulvert: 50-80.000.
Materialer:
Betongkulvert/bro: 100110.000.
Fisketrapp: 80-130.000.
Betongarbeid/annen støping
på stedet: 20-30.000.
Totalt: 250-350.000.

2

3

Gravearbeid og montering av
rør: 200.000-250.000.
Materialer:
Stein/masser: 50-80.000.
1x betong/plastrør 13 tonn,
6m: 13-20.000.
Totalt: 270-350.000.

4

0.

5

Fisketrapp: 80-130.000.
Betongarbeid/annen støping
på stedet: 20-30.000.
Totalt: 100-160.000.

6

Gravearbeid og montering av
rør: 100.000-130.000.
Materialer:
Stein: 5-10.000.
1x betong/plastrør 13 tonn,
6m: 13-20.000.
Betongarbeid/støping på
stedet: 30-50.000.
Totalt: 150-210.000.
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VII. Mulige finansieringsløsninger
Vi foreslår at dameier Nannestad kommune står som ansvarlig søker for endring i forbindelse
med Honsjødammen. De vil da også stå for hovedfinansiering.
Økonomisk kan man si at prosjektet med fiskeforbredringstiltak i forbindelse med Honsjøen
består av to deler: én del som er knyttet til veien og kulverten, og én del som er knyttet til
fiskepassasjen. Arbeidet bør, og vil sannsynligvis av praktiske årsaker, bli gjort samtidig.
Fiskepassasjen er avhengig av kulverten, men når veien først skal oppgraderes, er det lurt å
gjøre dette på en måte som ikke saboterer for fiskepassasjen. Ved en vesentlig omlegging av
veien, vil det forøvrig være naturlig at myndighetene setter vilkår om at fiskevandring skal
gjenopprettes (jfr. Vannforskriften, Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. og Forskrift om
fysiske tiltak i vassdrag), all den tid vei og demning er så tett knyttet sammen som i dette tilfellet.
Skogsbilveien skal utbedres på sikt, og eksisterende kulvert er i så dårlig forfatning at tiltak
uansett bør gjennomføres. Derfor bør det også vurderes om det er mest hensiktsmessig at veieier
Bjerke Almenning står som ansvarlig søker for hele prosjektet, og sørger for hovedfinansiering
av ny skogsbilvei. Nannestad kommune bør bidra økonomisk som samarbeidsparter/eier av
demningen. MEV kan kanskje også bidra på veibiten.
Vesentlige ombygginger av skogsbilveier skal omsøkes kommunalt for tillatelse. Når
kommunen evt. har godkjent søknaden, kan det søkes om tilskudd fra Staten for
(del)finansiering. Skogfond er også aktuelt, og søknad sendes til kommunen. Vedtak om
tildeling av tilskudd fastsettes av Fylkesmannen.
Forslag til andre mulige økonomiske bidragsytere:
Bjerke Almenning og Bjerke JFF. Huvo kan også være aktuell økonomisk bidragsyter når det
kommer til utbedring av demning og bygging av fiskepassasje, siden disse to tiltakene går hånd
i hånd.
Det kan også søkes om tilskudd til vannmiljøtiltak – generell vassforvaltning, fra
Miljødirektoratet. Det kan i en slik søknad argumenteres med at tiltaket vil tilbakeføre en
gammel vandringsvei for fisk, og medføre en sannsynlig forbedring av den økologiske
tilstanden. Akershus fylkeskommune har midler som bl.a. kan brukes til å forbedre
kunnskapsgrunnlaget i vassdraget og/eller fiskeforvaltningstiltak. Det er ingen frist eller egne
skjemaer for en slik søknad, og det er fortløpende mulig å søke om tilskudd til tiltak i vann/miljø.
Det kan også vurderes å søke Akershus fylkeskommune om midler til friluftsliv, siden Honsjøen
er et viktig område for dette.
Det kan også søkes om statlige friluftsmidler via Miljødirektoratet når det tilrettelegges for
allmennheten (bevaring av demningen vil være med på å opprettholde og bidra til et aktivt
friluftsliv).
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VIII. Regelverk, tillatelser og søknader
Som nevnt i forrige punkt vil det være passende at Nannestad kommune stiller som ansvarlig
søker. Honsjødammen er ikke oppført som en dam i NVE sine databaser. Likevel må man søke
NVE om å gjøre endringer på dammen.
Fylkeskommunen må søkes jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk §7 og Forskrift om fysiske
tiltak i vassdrag. Man må også søke Nannestad kommune om tillatelser i forbindelse med
bygging av skogsvei Jfr. Landbruksveiforskriften.
Det er ikke funnet kulturminner i nærheten av der tiltakene eventuelt skal utføres.
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