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Distribusjon:

Sammendrag:
Arbeidet er en del av oppfølgingen av vannforskriften, som gir sentrale føringer i forhold til at alle vannforekomster
skal ha god økologisk vannkvalitet eller bedre i år 2021, og at det i tillegg bør legges inn brukermål. Som en del
av problemkartleggingen knyttet til karakteriseringsarbeidet i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma, inngikk
også temaet barrierer for fisk der riks- og fylkesveier krysser bekker og elver.
På møter i referansegruppa i Vannområdet, ble det fremmet et ønske om å vurdere barrierene ved
Langtonbekken, Makrellbekken, Snøplogbekken, Stensbyelva, Tømtebekken, Hammarbekken og Søndre
Hammarbekken nærmere. Øvrige krysningspunkter mellom bekker og offentlige veier antas enten å være gode
eller å representere marginale økologiske problemer.
Notatet oppsummerer aktuelle krysningspunkter mellom riks- og fylkesveier og gytebekker, og beskiver i særlig
grad situasjonen ved Langtonbekken fordi den ansees for å være den viktigste. Notatet er tenkt å ha en funksjon
som grunnlagsdokument for Statens vegvesen, slik at de kan gjøre sine vurderinger og prioriteringer i forhold til å
vurdere aktuelle tiltak. Arbeidet har foregått i nært samråd med Statens vegvesen ved Ola Rosing Eide, som er
vegvesenets representant i vannområdet. Konklusjonene er:
1. prioritet og anbefalt tiltak:

Langtonbekken: Vannområdeutvalget ønsker bekken høyt prioritert mht. restaureringstiltak.
2. prioritet, men der tiltak er ønskelig:

Stensbyelva: Enkle tiltak ønskes igangsatt.
3. prioritet, muligens aktuelle senere:

Tømtebekken: Tiltak kan være aktuelt senere, etter sanering av den gamle veien.

Søndre Hammarbekken:Tiltak kan være aktuelle, men først etter at det er bekreftet at fisk vandrer opp til
veien.
Ikke aktuelle å gjennomføre tiltak i:

Hammarbekken: Tiltak ansees for unødvendig, bortsett fra å vurdere dimensjonering på rør vs. flomfare.

Makrellbekken og Snøplogbekken: Ansees for å ha så små naturverdier at tiltak ikke kan forsvares.
 Vikenbekken og Vangbekken. Har vegvesenet tidligere utført restaureringstiltak i, og de vurderes som gode
og tilstrekkelige.

Emneord:
Ferskvann, EUs vanndirektiv, vannforskriften, vannkvalitet, barrierer, kulvert, gytebekk, ørret, veikrysninger.
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Forord
Implementeringen av vannforskriften skal sikre at all vannforvaltning innehar klart definerte
minimumsnivåer. Ingen av de foreslåtte tiltakene ansees som påkrevd for å nå minimumsmålene, men
den bakenforliggende intensjonen med forskriften er å skape et løft for vannmiljøet. Det innebærer å
inkludere miljøforbedrende tiltak også utover minimumsnivåene.
Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma ønsker å vektlegge medvirkning i prosessen med
vannforskriften. Derfor er det etablert en referansegruppe som kan ivareta brukerinteresser og gi
innspill til prosessene underveis. Referansegruppa har vært sterkt delaktig i å påvise krysningspunkter
mellom offentlige veier og vassdrag som kommer i konflikt med fiskens gyte- og vandringsmuligheter.
Innspill ble gitt på referansegruppemøte 29.02.2012 og supplert i møtet 07.11.2012. Det ble besluttet
å gjøre en helhetlig vurdering av disse krysningspunktene når kompetansen var samlet og temaet var
på dagsorden. Derfor antas at alle aktuelle krysningspunkter inngår i dette notatet.
Notatet er et innspill fra Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma til Statens Vegvesen som ansvarlig
sektormyndighet på temaet, og en oppfordring om å gjennomføre tiltak der brukerinteressene og/eller
økologiske forhold tilsier at avbøtende tiltak er ønskelig.
Arbeidet er gjennomført i samarbeid mellom deltagere i referansegruppa og de administrative
gruppene. Takk til alle som har deltatt på befaring og gitt innspill. Takk også til SVV sin representant i
prosjektgruppa for å ha gitt gode innspill på hvilke type opplysninger som var relevante å ta inn i
notatet.

Runar Bålsrud (s)
Leder styringsgruppa
Hurdalsvassdraget/Vorma
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1. Bakgrunn
Arbeidet er en del av oppfølgingen av vannforskriften (trådte i kraft 1.1.2007), som gir
sentrale føringer i forhold til at alle vannforekomster skal ha god økologisk vannkvalitet eller
bedre i år 2021. Som en del av problemkartleggingen knyttet til karakteriseringsarbeidet i
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma, inngikk også temaet barrierer for fisk der offentlige
veier krysser bekker og elver. Statens Vegvesen har tidligere informert om at etaten vurderer å
gjennomføre tiltak i veier der krysningene med gytebekker skaper barriereeffekter og
økologiske forringelser. Denne kartleggingen er et ledd i samarbeidet med Vegvesenet og
deres oppfølging som sektormyndighet i forhold til kravene i vannforskriften.
Økologigruppa og prosjektgruppa i Vannområdet foretok i 2011 en total gjennomgang over
alle potensielle problemområder innenfor hele Vannområdet. Dette ble presentert overfor
referansegruppa på møter i februar og i november 2012. Bekkene som er omtalt i dette
notatet ansees for å være de som har eller kunne tenkes å ha barriereeffekt for fisk som følge
av offentlige veier. De øvrige krysningspunktene mellom offentlige veier og bekker/elver
antas å være gode. Arbeidet har hele tiden foregått i nært samråd med Statens vegvesen ved
Ola Rosing Eide, som er Vegvesenets representant i Vannområdet.
Langtonbekken, Makrellbekken og Snøplogbekken ble befart av Øystein Løvli (Hurdalssjøen
Fiskeadministrasjon), Terje Sørensen (Eidsvoll Fiskesamvirke), Arvid Sandberg (Eidsvoll
Skog JFF), Liv Dervo (leder for økologigruppa), Tor Fodstad (leder for prosjektgruppa) og
Helge B. Pedersen (prosjektleder) den 20.06.2012. Videre ble Langtonbekken kontrollfisket
ved hjelp av et kvalitativt elektrofiske av Helge B. Pedersen sammen med Terje Sørensen,
Arvid Sandberg og Helge Lorentzen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus) den 05.07.2012. I
tillegg ble hele bekken opp til antatt vandringshinder befart av Helge B. Pedersen den
18.07.2012. Tømtebekken og Stensbyelva ble befart av Tor Fodstad og Helge B. Pedersen
den 12.10.2012 og Hammarbekken og Søndre Hammarbekken av Stig Nordli (Hurdal
kommune og medlem i økologigruppa) og Helge B. Pedersen den 25.11.2012.
Dette notatet oppsummerer aktuelle krysningspunkter mellom offentlige veier og gytebekker i
Vannområdet, og beskiver i særlig grad situasjonen ved Langtonbekken. Notatet er tenkt å ha
en funksjon som grunnlagsdokument for Statens vegvesen, slik at de kan gjøre sine
vurderinger og prioriteringer i forhold til å vurdere aktuelle fysiske tiltak i Vannområdet.

2. Krysningspunkter offentlige veier og gytebekker/elver i Vannområdet
I Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma er det mange krysningspunkter mellom
bekker/elver og motorveier, riksveier, fylkesveier og kommunale veier. De større elvene
krysses i broer, med opprinnelig bekkebunn. Mange av de mindre elvene og bekkene krysses
enten som mindre broer eller kulverter som ikke antas å representere noe problem for fisk
som skal vandre forbi. I tillegg er det en del bekker som krysses av veier der det ikke er
viktige naturlige vandringer av fisk. Gjennomgangen som ble foretatt som ledd i
karakteriseringsarbeidet, og innspill fra referansegruppa viste at det innen Vannområdet var ni
gytebekker som antas å være/ha vært barrierer for gytefisk.
Vurderingene gjelder i forhold til riks- og fylkesveier. Skogsbilveier og andre private veier er
ikke vurdert. Ingen kommunale veier er blitt løftet inn som problematiske. Det må forøvrig tas
forbehold om at det kan være noen som ikke er fanget opp av denne kartleggingen.
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3. Langtonbekken
Vannområdeutvalgets konklusjon:
Bekken har høy verdi, og bør prioriteres høyt mht. restaureringstiltak (1. prioritet).
Langtonbekken kommer fra Rakkertjenn og drenerer til Hurdalssjøens østside, omtrent midt i
sjøen (figur 1). Tabellene 1 - 4 oppsummerer bekkens karakteristika.
Tabell 1. Geografisk og hydrologiske opplysninger om Langtonbekken.
Geografiske opplysninger
Kommer fra:
Rakkertjenn (Rakletjernet, Rakletjenn), Totjenna og Lomtjennet
Drenerer til:
Hurdalssjøen
2
Nedbørfeltareal:
2,7 km
Årlig avrenning:
396 mm. Per år
2
Middelvannføring:
12,55 l/sek/km , dvs. 33,9 l/sek. (Data fra NVE, Lavvannssapplikasjonen)
2
Alm. Lavvannføring:
1,36 l/sek/km , dvs. 3,7 l/sek.
Regine nr:
002.DAB1
Vannforekomst:
1566-R Tilløpsbekker til Hurdalssjøen øst.
Kommune:
Hurdal kommune.
Grunneiere:
Ovenfor veien: Mathiesen Eidsvoll Verk, Hurdal.
Like nedenfor veien: Jack Harry Jacobsen, Eidsvoll.
Ved utløpet til sjøen: Stein Vidar Haudemann-Andersen, Oslo.

Tabell 2. Fysiske opplysninger om Langtonbekken.
Fysiske opplysninger
Total lengde:
Antatt maks. fiskeførende lengde:
UTM-koordinat til antatt øvre
fiskeførende punkt (ved et juv –
markert med x på kartet, figur 1)
Lengde opp til barrieren (vei), ca:
Evt. tilleggslengde ved utbedring:
Bredde (ca):
Dybde (ca):
Bekkebunn:

Kvalitet som gytebekk:

2,3 km
1 km
Sone 32. Øst: 0615415 Nord: 6691667

400 m (luftlinje, lengre reell lengde pga. meandrering).
550 m (luftlinje, lengre reell lengde pga. meandrering).
1,5 m
0,2 m
Grus og småstein (godt gytesubstrat) i nedre deler, gradvis
økende innslag av grovere stein og fjell opp-over. Gode
skjulmuligheter for fiskeunger i bekken.
De fysiske egenskapene gjør at bekken må vurderes til å ha
et potensiale over middels som produktiv gytebekk i nedre
partier og middels på de øvre partier, sammenlignet med
andre bekker i Akershus.

Det er et strykparti i bekken ca. 50 m ovenfor veien, men som det antas at oppvandrende fisk
kan passere ved normal høstflom. Videre oppover er det jevn og moderat stigning opp til juvet
(ca. 550 m oppstrøms veien, markert med X i figur 1). Her er det blokkmark/store stein på
opptil et par meter som stort sett dekker bekken, etter et gammelt ras fra fjellskrentene rundt.
Det antas at fisken har problemet med å komme videre opp, men det kan ikke utelukkes at det
finnes passasjemuligheter i steinura/blokkmarka. Det er ikke mulig å se hele bekken på en
strekning på ca. 30 meter pga. raset, som også delvis er begrodd og tildekket av rester fra
eldre utraste trær. Bekken har god kvalitet igjen videre oppstrøms rasområdet. Det har vært,
og settes fortsatt ut ørret i Rakkertjenn. Fisken som settes ut er 2-somrig, eller eldre. Fisk kan
slippe seg nedover i bekken herfra, slik at det teoretisk sett kan være mulig å finne (eldre)
ørret i hele bekkens lengde.
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Tabell 3. Biologiske opplysninger om Langtonbekken.
Biologiske opplysninger
Fiskearter:
Ørret og steinsmett ble påvist 05.07.12 ved bekkens utløp.
Aldersgrupper ørret:
Både yngel og eldre fiskeunger ble påvist 05.07.12 i bekken
(kontrollfisket ca. 100 meter fra utløpet).
Stasjonær/eldre ørret:
To ørreter på ca. 20 cm ble observert i kulper den 20.06.12 like nedenfor
veien. Fisk kan for øvrig slippe seg ned fra Rakkertjenn.
Anslått fiskeproduksjon
Bekken forventes å kunne ha en tetthet i juli/august som tilsvarer i
(grovt estimat):
størrelsesorden 500 ørretunger (i hovedsak 0+ og 1+), dersom hele
strekningen igjen blir tilgjengelig.

Tabell 4. Fysiske opplysninger om krysningspunktet mellom vei og bekk.
Fysiske opplysninger for krysningspunktet
Høyde fra rørmunning til bekk:
30 cm.
Dybde sprangkulp nedstrøms
30 cm
rørmunning, ca:
Vanndypde i røret:
< 5 cm
Diameter på røret/kulvert:
100 cm
Lengde på kulvert/rør, ca:
41 m (ca. 15 m oppstrøms veiens skulder + ca. 6 m vei +
ca. 20 m nedstrøms veiens skulder).
Høydeforskjell/stigning i røret, ca:
2m
Merknad:
Den totale høydeforskjellen antas å være så liten at det
ikke vil være nødvendig med «trapper» el.l. ved en
eventuell utbedring under veien, såfremt en «ny»
bekkebunn utformes riktig.
UTM koordinater krysningspunktet:
Sone 32. Øst: 0615598 Nord: 6691163

Figur 1. Langtonbekken, fra Rakkertjenn (utløp i sørvest) til Hurdalssjøen. Kartet er hentet fra
Norgeskart/Kartverket. X på kartet markerer hvor langt opp gytefisken antas å vandre fra
Hurdalssjøen dersom krysningspunktet med fylkesveien utbedres.
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Figurene 2 til 9 viser bilder av Langtonbekken, tatt under befaringen 20.06.12.

Figur 2. Nedre deler av Langtonbekken, omkring 100
meter fra utløpet til Hurdalssjøen.

Figur 3. Bekken ca. 20 meter
nedenfor veien.

Figur 4. Utløpet av røret/kulverten, og starten på problemområdet for oppvandrende
fisk. Fylkesveien ses på bildet, der den røde bilen kjører.
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Figur 5. Detaljer ved
kulverten/rørmunningen.

Figur 6 og 7. Veiens krysning av bekken. Bildet til venstre er mot nord (øverst) og
bildet til høyre er mot sør (nederst). Kulverten/røret starter like utenfor bildet
nederst tv. og ses så vidt på bildet til høyre, i høyre kant av bildet.

Figur 8 og 9. Bekken like over veien, med inngangen til røret/kulverten under
veien. Bekken renner inn i røret fra denne siden, og ut på den andre siden.
Historikk for bekken
Langtonbekken har vært en god gytebekk for ørreten i Hurdalssjøen tidligere. Ørreten gikk
langt opp i bekken, og i kulper og høler ble det også fisket etter større fisk i tidligere tider.
Dette ble bekreftet både av Arvid Sandberg og Terje Sørensen på befaringen, som selv har
opplevd dette, og av vedlagte brev (se kap. 10 Vedlegg).
Vassdraget har vært påvirket av forsuring (langtransportert luftforurensing), og Rakkertjenn
har vært kalket siden slutten av 1980-tallet. Etter at vassdragskalkingene forbedret
vannkvaliteten og fisk ble reetablert i Rakkertjenn, har denne ovenforliggende innsjøen
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fungert godt for ørreten. Vannet ut fra Rakkertjenn vil også holde tilfredsstillende
vannkvalitet for ørret helt ned til Hurdalssjøen.
Barrierer for oppvandrende gytefisk
Bekken ble først befart fra fylkesveien og ned til Hurdalssjøen. Det er ingen barrierer som
hindrer oppvandrende ørret på den strekningen. Men vi vurderer det som lite sannsynlig at
kulverten (røret) gjennom veien i dag forseres av oppvandrende gytefisk, pga. høydeforskjellen opp til røret, vannhøyden i røret og hellingen/vannhastigheten gjennom det lange
røret.
Vi anbefaler helst å la veien krysse bekken i bro med tilnærmet «naturlig» bekkebunn, eller
benytte ½ rør (langsgående med avstivere) med stor diameter og «naturlig» bekkebunn.
Første barriere for oppvandrende fisk fra naturens side, antas å være et juv/blokkmark ca. 1
km oppstrøms bekkemunningen i Hurdalssjøen (se X markert på figur 1).
Forventet effekt av tiltak
Fordi historiske kunnskaper viser at bekken tidligere har vært god, og fordi vannkvaliteten er
god som følge av vassdragskalkinger, fremstår krysningspunktet med veien som det eneste
problemet for at bekken igjen skal bli like god som den har vært. Dette forsterkes av at det
fortsatt går opp ørret fra Hurdalssjøen for å gyte, slik at utvidet gytestrekning raskt ventes å
bli tatt i bruk.
Sannsynligheten for å lykkes med dette tiltaket vurderes av oss til å være svært god, såfremt
det gjennomføres utbedringer som er gode nok til at oppvandrende gyteørret passerer under
veien uten problemer.
Hurdalssjøen har ikke mye ørret i forhold til sjøens størrelse, og det er ønskelig at alle
tidligere gytestrekninger igjen gjøres tilstrekkelig. Fordi det er stor abbor og gjedde i sjøen, er
predasjonen på ørreten høy. I tillegg er Hurdalssjøen et populært fiskevann, slik at det også av
den grunn er ønskelig å styrke den naturlige ørretproduksjonen så godt det lar seg gjøre.
Kommentarer til røret/krysningen
For oss framstår for øvrig diameteren på røret og utforming som sårbar i forhold til en
forventing om økte vannmengder, flom og endret klima. Ved isgang/snøsmelting eller
oppstuving av kvister og lignende som helt eller delvis tetter røret, vil det være risiko for at
hele veien skades/ødelegges. Vi vil anbefale Vegvesenet å vurdere dette samtidig med de
biologiske vurderingene, som ledd i en samlet kost-nytte avveiing.
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4. Snøplogbekken og Makrellbekken
Vannområdeutvalgets konklusjon:
Bekkene har lave verdier, og det ansees for å ikke å være aktuelt med restaureringstiltak.
Makrellbekken og Snøplogbekken (figur 10) krysser Fv. 180 og drenerer ut i Hurdalssjøen på
østsiden, mellom Langtonbekken og Rødvika. Begge bekkene ble vurdert på befaringen 20.
juni til å være av så liten verdi, at det ikke anbefales å gjøre tiltak der. Det er små bekker, og
det er usikkert hvorvidt det har vært fisk i dem tidligere.

Figur 10. Snøplogbekken og Makrellbekken drenerer til Hurdalssjøen. Kartet er hentet fra
Norgeskart/Kartverket.
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5. Stensbyelva
Vannområdeutvalgets konklusjon:
Det bør vurderes enten å fjerne rørene/veien, eller lage en enkel terskel og kulp nedstøms
rørene. Elva har prioritet 2 for Vannområdeutvalget.
Stensbyelva kommer fra Tisjøen og går over i Julsrudåa i nedre del og ut i en evje langs
Vormas vestre bredde, ca. 3 km sør for Minnesund (se figur 11).
Tabell 5. Geografisk og hydrologiske opplysninger om Stensbyelva.
Geografiske opplysninger
Kommer fra:
Tisjøen.
Drenerer til:
Vorma
2
Nedbørfeltareal:
25,8 km
Årlig avrenning:
478 mm. per år
2
Middelvannføring:
15,16 l/sek/km , dvs. 391 l/sek. (Data fra NVE, Lavvannssapplikasjonen)
2
Alminnelig lavvannføring: 1,45 l/sek/km , dvs. 37 l/sek
Regine nr:
002.DB2A
Vannforekomst:
002-1540-R Stensbyelva
Kommune:
Eidsvoll kommune.
Grunneier:
Lars Julsrud, Oslo

Tabell 6. Fysiske opplysninger om Stensbyelva.
Fysiske opplysninger
Total lengde, ca:
Antatt maks. fiskeførende lengde:
UTM-koordinat til antatt øvre
fiskeførende punkt (Stensbydammen)
Lengde opp fra Vorma (evja) til E6, ca.
Evt. tilleggslengde ved utbedring:

Bredde (ca):
Dybde (ca):
Bekkebunn:

Kvalitet som gytebekk:

2 km (fra evja og opp til Stensbydammen/Trondheimsv.)
Ørret på hele strekningen (fra Tisjøen og nedover)
Sone 32. Øst: 0620944 Nord: 6696378
800 m
Ca 1 km (noe usikkert – bare delvis befart i felt)
I betydning muligheter for oppvandring og ikke bare
nedvandring for fisken.
6-8m
0,4 m
Dominert av stein i ulike strørrelsesgrupper med mye
silt/leire i bunnen. Innslag av fjell, grus og sand. Stedvis
brukbare skjulmuligheter for fiskeunger i bekken.
De fysiske egenskapene gjør at bekken må vurderes til å ha
et middels til lavt potensiale som produktiv gytebekk
sammenlignet med andre bekker i Akershus. Det kan synes
som om store deler av bekkebunnen er påvirket av
sedimentering (leire/sand) og derigjennom har redusert
antall hulrom og skjul for småfisk.

Tabell 7. Fysiske opplysninger om krysningspunktet mellom vei og bekk (se figur 14).
Fysiske opplysninger for krysningspunktet
Høyde fra rørmunning til bekk:
20 cm.
Dybde sprangkulp nedstrøms
20 cm.
rørmunning, ca:
Vanndypde i røret:
15 cm
Diameter på røret/kulvert:
100 cm
Lengde på kulvert/rør, ca:
10 m.
Høydeforskjell/stigning i røret, ca:
Antatt < 1 m
Merknad:
Avstanden fra bekken og opp til rørmunningene er
muligens noe høy for at fisk skal passere utenom flom. I
tillegg er sprangkulpen nedstrøms rørmunningen ikke
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UTM koordinater krysningspunktet:

dyp nok. Den totale høydeforskjellen i selve røret antas å
være så liten at det ikke gir problemer for oppvandrende
fisk. Det ble observert en del ørreter (10 - 25 cm) i elva,
noen også ovenfor røret.
Sone 32. Øst: 0621736 Nord: 6695325

Tabell 8. Biologiske opplysninger om Stensbyelva.
Biologiske opplysninger
Fiskearter:
Ørret og ørekyte. I nedre deler også harr og sannsynligvis abbor, gjedde
og karpefisk helt nederst mot Vorma.
Aldersgrupper ørret:
Både yngel og ørret opp til 21,5 cm er tidligere påvist i Stensbyelva vha.
elektrofiske*. (Det samme gjelder harr i det nederste partiet*).
Stasjonær/eldre ørret:
Det antas å være bekkestasjonær ørret i elva nå, men høyst sannsynlig
har det tidligere også vært ørret som har vandret opp fra Vorma for å
gyte i elva.
Anslått fiskeproduksjon
Bekken forventes å kunne ha en tetthet i juli/august som tilsvarer i
(grovt estimat):
størrelsesorden 500 ørretunger (i hovedsak 0+ og 1+), dersom hele
strekningen igjen blir tilgjengelig.

* Kilde: Dønnum B. O. 2009. Kartlegging av gytebekker langs Vorma og Mjøsa i Eidsvoll og Stange kommuner.
Sweco Norge AS, på vegne av Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen, Statens vegvesn/Jernbaneverket.

Det er sannsynligvis kun bekkestasjonær ørret i elva nå. Vurderingen baseres dels på at
bekken ble befart midt i gytetiden uten at noen store ørreter (> ca. 25 - 30 cm) ble observert,
at ørret neppe klarer å forsere hindringen i nedre deler (som består av trær/kvister, figur 12),
og at det under elektrofiske høsten 2009* kun ble påvist 1 stor ørret (1 – 1,5 kg), og den ble
funnet nedenfor denne barrieren.
Men det antas at dersom denne midlertidige «naturlige» barrieren/kvisthaugen fjernes, vil det
være stor sannsynlighet for at ørret og harr vandrer opp fra Vorma og i Stensbyelva for å gyte.
Kvisthaugen så ut til å ha lagt der noen år, og hindret eventuell oppvandring av ørret og harr
fra Vorma. Hindringen er ca. 100 meter oppstrøms samløpet med Tømtebekken.
Det vil være naturlig at Vannområdeutvalget tar initiativ til at denne kvistansamlingen fjernes
i samråd med grunneier, slik at fisken igjen kan passere her.

Figur 11. Stensbyelva (Julsrudåa) og Tømtebekken drenerer til Vorma på vestsiden, like sør for
Minnesund. Kartet er hentet fra Norgeskart/Kartverket.
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Figurene 12, 13 og 14 nedenfor viser hhv. «kvistsamlingen/barrieren» som antas å hindre
oppgang av fisk fra Vorma i dag, Stensbyelva like ovenfor denne barrieren samt der bekken er
lagt i 3 rør, som er det punktet som ønskes utbedret.

Figur 12 viser hhv. «kvistsamlingen/
barrieren som i dag antas å hindre
oppgang av fisk fra Vorma.

Figur 13. Stensbyelva like ovenfor denne
barrieren (ca. 200 m oppstrøms samløpet
med Tømtebekken).

Figur 14. Stensbyelva under dagens E6, der bekken er lagt i 3 rør. E6 krysser i langt brospenn
tvers over hele dalen, om lag 50 høydemeter over Stensbyelva. To av de store bropilarene (i
betong) synes på bildet.
Forventet effekt av tiltaket
Sikres fri passasje uavhengig av flomvannstand, vil den bekkestasjonære ørreten kunne
utnytte elvas areal og produksjonsmulighet langt bedre enn i dag. I tillegg vil det være fri
passasje som muliggjør omtrent dobbelt så langt gyte- og oppvekstareal for ørret fra Vorma
dersom den går så langt opp for å gyte, etter at kvistbarrieren nederst er fjernet.
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Kommentar til rørene/krysningen
Grusveien går bare ca. 20 meter innover forbi elva, og stopper der (jfr. bildekanten til høyre i
figur 14). Dersom dette var en anleggsvei som ble bygd når E6-broa/pilarene ble etablert, kan
det med fordel vurderes om det fortsatt er behov for veien. Dvs. om rørene nå kan fjernes og
bekken få tilbake omtrent sitt naturlige leie uten hindringer.
Alternativt kan det vurderes om det bør lages en enkel «naturlig» steinterskel som hever
vannstanden 30 – 40 cm i forkant av rørene nedstrøms, slik at fisk kan svømme direkte
gjennom rørene også ved lav og normal vannstand. En slik terskel kan sannsynligvis etableres
4 - 5 m nedstrøms rørene, i svingen (se bildet, figur 14). Videre bør det graves en noe dypere
kulp umiddelbart nedstrøms rørmunningene.
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6. Tømtebekken
Vannområdeutvalgets konklusjon:
Enkle tiltak kan være aktuelt, men anses for ikke å være hensiktsmessig å gjennomføre før
den gamle veien/røret eventuelt saneres. Elva har prioritet 3 for Vannområdeutvalget.
Tømtebekken kommer fra Gørstadtjennet og løper sammen med Stensbyelva/Julsrudåa ca. 1,5
km før elva renner ut i Vorma, ca. 3 km sør for Minnesund (figur 11).
Tabell 9. Geografisk og hydrologiske opplysninger om Tømtebekken.
Geografiske opplysninger
Kommer fra:
Gørstadtjennet
Drenerer til:
Vorma
2
Nedbørfeltareal:
3,1 km
Årlig avrenning:
455 mm. per år
2
Middelvannføring:
14,4 l/sek/km , dvs. 44,6 l/sek. (Data fra NVE, Lavvannssapplikasjonen)
2
Alm. lavvannføring:
0,46 l/sek/km , dvs. 1,4 l/sek
Regine nr:
002.DB2A
Vannforekomst:
1541-R Sidebekker til Stensbyåa
Kommune:
Eidsvoll kommune.
Grunneiere:
Odd Arne Tømte, Tømte, Eidsvoll,
Anne Kari Sørlie Julsrud, Minnesund og
Statens vegvesen/Akershus fylkeskommune.

Tabell 10. Fysiske opplysninger om Tømtebekken.
Fysiske opplysninger
Total lengde (ca):
Antatt maks. fiskeførende lengde, ca.:
UTM-koordinat til antatt øvre
fiskeførende punkt
Lengde opp til veien, ca.
Evt. tilleggslengde ved utbedring:
Bredde (ca):
Dybde (ca):
Bekkebunn:

Kvalitet som gytebekk:

2,5 km
1,5 km (øverste punkt ut fra kart – ikke befart helt opp)
Sone 32. Øst: 0620757 Nord: 6694641
700 m
Muligens 800 m (usikkert – ikke befart i felt hele veien)
2 – 2,5 m
< 0,3 m
Dominert av grus og stein i ulike størrelser, med en del leire
i bunnen. Innslag av fjel og sand. En del død ved. Stedvis
brukbare skjulmuligheter for fiskeunger i bekken.
De fysiske egenskapene gjør at bekken må vurderes til å ha
et middels eller bedre potensiale som produktiv gytebekk
sammenlignet med andre tilsvarende bekker i Akershus.

Tabell 11. Fysiske opplysninger om krysningspunkt 1(øverst) mellom vei (E6) og bekk (se
bildet, figur 18).
Fysiske opplysninger for krysningspunktet
Høyde fra rørmunning til bekk:
20 cm.
Dybde sprangkulp nedstrøms
30 cm.
rørmunning, ca:
Vanndypde i røret:
< 5 cm
Diameter på røret/kulvert:
140 x 135 cm (høyde x bredde)
Lengde på kulvert/rør, ca:
100 m.
Høydeforskjell/stigning i røret, ca:
Antatt 1 – 2 m
Merknad:
Det er ikke usannsynlig at fisk i dag kan passere hele
den lange kulverten under flom, men ved moderat
vannføring ansees det for å være lite sannsynlig.
UTM koordinater krysningspunktet:
Sone 32. Øst: 621482 Nord: 6694915
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Tabell 12. Fysiske opplysninger om krysningspunkt 2 (nederst), dvs. ca 50 meter nedstrøms
krysningspunkt 1. Bekke krysser anleggsvei/driftsvei. Se bildet, figur 20.
Fysiske opplysninger for krysningspunktet
Høyde fra rørmunning til bekk:
10 - 15 cm. (hhv. rør A og rør B)
Dybde sprangkulp nedstrøms
10 - 20 cm. (hhv. rør A og rør B)
rørmunning, ca:
Vanndypde i røret:
< 5 cm (begge rørene)
Diameter på rørene::
100 cm
Lengde på kulvert/rør, ca:
10 m.
Høydeforskjell/stigning i røret, ca:
Antatt < 1 m
Merknad:
Det er ikke usannsynlig at fisk i dag kan passere
gjennom rørene, men ved moderat vannføring ansees
det for å være lite sannsynlig.
UTM koordinater krysningspunktet:
Sone 32. Øst: 621742 Nord: 6694823

Tabell 13. Biologiske opplysninger om Tømtebekken.
Biologiske opplysninger
Fiskearter:
Ørret. Helt i nedre deler også harr med flere. Men det er et par naturlige
«fosser» langt nede i bekken med høydeforskjell på 1 – 2 meter som
neppe forseres av andre arter enn (stor) ørret.
Aldersgrupper ørret:
Både yngel og ørret opp til 23 cm er tidligere påvist i Stensbyelva vha.
elektrofiske*. (Det samme gjelder harr helt i det nederste partiet*).
Stasjonær/eldre ørret:
Det antas kun å være bekkestasjonær ørret i elva nå, men muligens kan
også større ørret vandret opp fra Vorma for å gyte i elva.
Fiskeproduksjon:
Det er foretatt tetthetsberegninger i bekken i 2006** og i 2009*.
Tetthetene var middels til meget høye på stasjonene, hhv. 23, 88 og 163
2
ørreter per 100 m . De største fiskene (over 18 cm) var gytemodne. Det
ble ikke påvist oppvandring av stor ørret (antatt fra Vorma). Dette
harmonerer med observasjonene som ble gjort 12.10.12 da hele bekken
nedenfor veien ble befart, under gode observasjonsforhold. Da ble det
observert forholdsvis mye fisk mindre enn ca. 20 cm, men ingen store
ørreter.

* Kilde: Dønnum B. O. 2009. Kartlegging av gytebekker langs Vorma og Mjøsa i Eidsvoll og Stange kommuner.
Sweco Norge AS, på vegne av Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen, Statens vegvesn/Jernbaneverket.
** Kilde: Gravem, F. og H. Gregersen. 2007. E6 Dal-Minnesund. Naturfaglige utredninger – naturtyper, amfibier
og ferskvannsorganiser. Statens vegvesen 2007.

Figur 15. Bilde av Tømtebekken, nedenfor
alle kunstige barrierer.
Figurene 16 til 20 (bildene) på neste side viser de kunstige barrierene i Tømtebekken. Bildene
er i rekkefølge, der første bilde er øverste barriere.
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Figur 17. Ved utløpet av kulverten under
Trondheimsvegen. Her antas at ørret kan
forsere ved høy vannstand.

Figur 16. Øverste barriere, gammel lokal
vei.

Figur 18. Barriere/rør like nedenfor E6, der
tiltak f.eks i form av en enkel terskel kan
være aktuell.

Figur 19. Viser begge krysningspunktene
nedenfor E6, både under selve E6 (fig. 18)
og anleggsveien ca. 50 m nedenfor (fig. 20).

Figur 20. Viser krysningspunktene nedenfor anleggsveien, ca. 50 m nedenfor E6.

Forventet effekt av tiltaket
Sikres fri passasje uavhengig av flomvannstand, vil den bekkestasjonære ørreten kunne
utnytte bekkens areal og produksjonsmulighet langt bedre enn i dag. I tillegg vil det være fri
passasje på omtrent dobbelt så langt areal som det er i dag. Det er usikkert om ørret senere vil
gå opp fra Vorma for å gyte, men per nå tyder mye på at så ikke skjer. Dersom bekken ikke
benyttes av ørreten i Vorma, er verdien for fiskere liten av tiltak i denne bekken.

17

Kommentar til rørene/krysningen
Det antas at eventuelle tiltak kan gjøres på enkle måter, dvs. å etablere små «naturlige»
steinterskler (30 – 40 cm høyde), noen meter nedstrøms rørmunningene for å sikre vann nok i
rørene og ingen høydeforskjell mellom bekk og rør. Terrengmessig synes det å la seg gjøre
enkelt, både på det nedre krysningspunktet (anleggsveien) og nedenfor E6. Selve rørene kan
antageligvis ligge som de gjør. Kulverten under Trondheimsvegen (Fv. 501) er det neppe
realistisk å gjøre noe med uansett, og ved noe høy vannføring antas at ørret kan forsere den
(selv om den sannsynligvis vil være noe problematisk, særlig for mindre fisk).
Men noen ti-talls meter oppstrøms Trondheimsvegen er det en ny barriere/rør etter den gamle
veien som delvis er rast ut/ødelagt. Dette vil fisken uansett ikke kunne passere (figur 16).
Derfor har det liten hensikt å gjøre selv enkle tiltak, før den hindringen også fjernes.
Sannsynligvis bør det av sikkerhetsmessige årsaker gjøres en opprydding/sanering av den
gamle veien. Da vil det være naturlig samtidig å vurdere å etablere noen mindre terskler i
bekken nedenfor E6 og ved anleggsveien.
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7. Hammerbekken (Hammarbekken)
Vannområdeutvalgets konklusjon:
Bekken representerer ikke noe vandringshinder, men det kan være aktuelt å vurdere rørets
diameter mht. potensiell flomfare, da av hensyn til dyrka mark.
Hammerbekken kommer fra skog og myrområder mellom Stormyra og Hurdalssjøen. Bekken
drenerer til Hurdalssjøens østside, nesten helt nord i sjøen (figur 21). Tabellene 14 - 16
oppsummerer bekkens karakteristika.
Tabell 14. Geografisk og hydrologiske opplysninger om Hammerbekken.
Geografiske opplysninger
Kommer fra:
Skog og myrområder (Veslekollen, Skjellmyra, Gjelmyrputten,
Brenntoppen og Stormyra).
Drenerer til:
Hurdalssjøen
2
Nedbørfeltareal:
2,8 km
Årlig avrenning:
480 mm. per år
2
Middelvannføring:
15,2 l/sek/km , dvs. 42,6 l/sek. (Data fra NVE, Lavvannssapplikasjonen)
2
Alm. Lavvannføring:
0,31 l/sek/km , dvs. 0,9 l/sek
Regine nr:
002.DAB3
Vannforekomst:
1566-R Tilløpsbekker til Hurdalssjøen øst.
Kommune:
Hurdal kommune.
Grunneier:
Trond Hammeren (for det aktuelle området).

Tabell 15. Fysiske opplysninger om Hammerbekken.
Fysiske opplysninger
Total lengde:
Antatt maks. fiskeførende lengde:
UTM-koordinat til antatt øvre
fiskeførende punkt
Lengde opp til veien, ca.
Evt. tilleggslengde ved utbedring:
Bredde (ca):
Dybde (ca):
Bekkebunn:

Kvalitet som gytebekk:

3,7 km
Ikke undersøkt, muligens ca. 1 km.
Ikke undersøkt.
120 m
Ingen
1,5 m
0,2 m
Dominert av stein i ulike strørrelsesgrupper, men med bra
innslag av grus og stedvis noe sand. Gode skjulmuligheter
for fiskeunger i bekken.
De fysiske egenskapene gjør at bekken må vurderes til å ha
et middels potensiale som produktiv gytebekk sammenlignet
med andre bekker i Akershus.

Tabell 16. Fysiske opplysninger om krysningspunktet mellom vei og bekk.
Fysiske opplysninger for krysningspunktet
Høyde fra rørmunning til bekk:
0 cm. Vannet sto i røret med 31 cm dybde.
Vanndypde i røret:
31 cm
Diameter på røret/kulvert:
143 x 131 cm (høyde x bredde).
Lengde på kulvert/rør, ca:
30 m
Høydeforskjell/stigning i røret, ca:
Antatt < 1 m
Merknad:
Vannhastighet i røret, ca. 0, 3 m/s. Den totale
høydeforskjellen antas å være så liten at røret/veien ikke
kan betraktes som noe hinder, selv ikke for yngel. I
tillegg var det nok vann i hele rørets lengde.
UTM koordinater krysningspunktet:
Sone 32. Øst: 0614605 Nord: 6698162
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Figur 21. Hammerbekken og Søndre Hammerbekken drenerer til Hurdalssjøen i nordøst.
Kartet er hentet fra Norgeskart/Kartverket.

Figur 22 og 23. Bilde av Hammerbekken like nedstrøms Fv. 180. Som bildet viser er ikke
røret noen reell barriere for fiskevandring.

Figur 24 og 25. Ved blokkering av inntaksrøret oppstrøms veien, er det fare for flom utover
dyrka mark.
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Konklusjon Hammerbekken

Etter befaringen synes det klart at Fv. 180 ikke kan anses for å representere noe vandringshinder for ørret i denne bekken. Dette støttes også av at grunneier opplyste at det var ørret i
bekken både over og under veien. Men av hensyn til fare for blokkering av innløpsrøret, vil
det være fornuftig å påse at kvist med mer ryddes om høsten og ellers for å unngå tilstopping.
Ved tilstopping er det fare for at vannet går opp på dyrkamark og skaper erosjonsproblemer.
Dette er for øvrig ikke noe som ligger innenfor vannforskriftsarbeidet.
På et senere tidspunkt bør fisketettheten i bekken sjekkes, og hvor langt opp ørreten vandrer.
Det vil være naturlig at Hurdal kommune, Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma og/eller
grunneier står for den gjennomføringen.
Merknad

Det kan være grunn til å påpeke at grunneier erfaringsmessig mener at det er begrenset
kapasitet på rør under maksimal vannføring. Ved to anledninger har han opplevd at røret ikke
tar unna og vannet flommer utover jordet. En mer ekstrem situasjon med større vannføring
kan gi betydelig skade på vei og dyrka mark.
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8. Søndre Hammerbekken
Vannområdeutvalgets konklusjon:
Veien er potensielt en barriere og tiltak kan være aktuelt, men først etter at det er endelig
bekreftet at nedre strekning er fiskeførende. Vår 3. prioritet.
Søndre Hammerbekken ligger 130 meter sør for Hammarbekken. Den er liten, og kommer fra
skog og myrområder mellom Stormyra og Hurdalssjøen. Bekken drenerer til Hurdalssjøens
østside, nesten helt nord i sjøen (figur 21).
Tabell 17. Geografisk og hydrologiske opplysninger om Søndre Hammerbekken.
Geografiske opplysninger
Kommer fra:
Skog og myrområder (Brennerøddalen, Nyseterkollen, Nysetermyra og
Skjellmyra).
Drenerer til:
Hurdalssjøen
2
Nedbørfeltareal:
1,1 km
Årlig avrenning:
462 mm. per år
2
Middelvannføring:
14,6 l/sek/km , dvs. 15,3 l/sek. (Data fra NVE, Lavvannssapplikasjonen)
2
Alm. Lavvannføring:
0,3 l/sek/km , dvs. 0,3 l/sek
Regine nr:
002.DAB3
Vannforekomst:
1566-R Tilløpsbekker til Hurdalssjøen øst.
Kommune:
Hurdal kommune.
Grunneier:
Trond Hammeren (for det aktuelle området).

Tabell 18. Fysiske opplysninger om Søndre Hammerbekken.
Fysiske opplysninger
Total lengde:
Antatt maks. fiskeførende lengde:
UTM-koordinat til antatt øvre
fiskeførende punkt
Lengde opp til veien, ca.
Evt. tilleggslengde ved utbedring:
Bredde (ca):
Dybde (ca):
Bekkebunn:

Kvalitet som gytebekk:

1,6 km
Ikke undersøkt, muligens ca. 700 m (stigning).
Ikke undersøkt.
100 m
Muligens 600 m (usikkert – ikke befart i felt)
1,0 m
0,2 m
Dominert av stein i ulike strørrelsesgrupper, men med høyt
innslag av grus og sand. Gode skjulmuligheter for
fiskeunger i bekken.
De fysiske egenskapene gjør at bekken må vurderes til å ha
et middels potensiale som produktiv gytebekk sammenlignet
med andre bekker i Akershus, men bekken er så liten at det
er usikkerheter knyttet til tørkeperioder.

Tabell 19. Fysiske opplysninger om krysningspunktet mellom vei og bekk.
Fysiske opplysninger for krysningspunktet
Høyde fra rørmunning til bekk:
51 cm.
Dybde sprangkulp nedstrøms
50 - 55 cm.
rørmunning, ca:
Vanndypde i røret:
7 cm
Diameter på røret/kulvert:
78 cm
Lengde på kulvert/rør, ca:
9 m.
Høydeforskjell/stigning i røret, ca:
Antatt < 1 m
Merknad:
Avstanden opp fra bekken til rørmunningen er for høy til
at fisk kan passere. Den totale høydeforskjellen i selve
røret antas å være så liten at det ikke gir problemer for
opp-vandrende fisk. Vannhastighet i røret var ca. 1 m/s.
UTM koordinater krysningspunktet:
Sone 32. Øst: 0614595 Nord: 6698032
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Figur 26 og 27. Bilde av krysningspunktet mellom Fv. 180 og Søndre Hammerbekken, hhv.
nedstrøms og ovenfor veien.

Figur 28. Bilde av Søndre Hammerbekken like nedstrøms
veien, som viser muligheter for å etablere et par – tre mindre
«natur»-terskler for å øke vannhøyden i forkant av
rørinngangen.
Konklusjon Søndre Hammerbekken

Avstanden opp fra bekken til rørmunningen er åpenbart for høy til at fisk kan passere. Dersom
det for eksempel etableres et par mindre terskler nedstrøms veien, slik at vannet står minst ca.
10 cm inne i røret hele veien, antas at fisk vil kunne passere i røret. Med andre ord vil to – tre
mindre terskler nedstrøms veien, hver på 20- 30 cm, kunne muliggjøre fiskevandringen under
veien. Forholdene ser i utgangspunktet gode ut til å etablere slike små terskler, fortrinnsvis
kun bestående av naturlig stein.
Røret har forøvig forholdsvis liten diameter.
På et senere tidspunkt bør det sjekke om det er fisk i bekken. Det vil være naturlig at Hurdal
kommune, Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma eller grunneier står for den
gjennomføringen.
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9. Vikenbekken og Vangbekken
Vannområdeutvalgets konklusjon:
Begge bekkene antas å fungere svært godt etter Vegvesenets tidligere restaureringstiltak.
Ytterligere tiltak er ikke nødvendig.
I to av de ni bekkene har Vegvesenet tidligere gjennomført restaureringsarbeid, slik at de nå
fungerer meget godt. Det er Vikenbekken og Vangbekken, begge drenerer til Hurdalssjøen på
vestsiden. Ideeelt sett ville det vært ønskelig å tilføre noen få større steiner i «betongtrappene»
i Vikenbekken slik at fisken gis bedre skjul og for å bryte vannstrømmen, men det er i dag fri
ferdsel forbi kryssingen for oppvandrende fisk, noe som er det viktigste. Krysningen med
Vangbekken er nå helt optimal. Tidligere var bekken ført under veien i et rør, og hindret
oppgang av gytevandrende fisk fra Hurdalssjøen.

Figur 29 og 30 viser bilder av Vikenbekken. Bildet t.v. (fig. 29) viser bekken før restaurering,
og bildet i midten (fig 30) etter at tiltak ble satt i gang for å sikre fisken fri passasje. Figur 31
(bilde t.h.) viser Vangbekken. Begge bekkene er tidligere utbedret av Statens vegvesen, og
fungerer nå godt. Begge drenerer til Hurdalssjøen på vestsiden, og krysser Fv. 120 (fig 32).

Figur 32. Vikenbekken og Vangbekken drenerer til Hurdalssjøen i vest.
Kartet er hentet fra Norgeskart/Kartverket.
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10. Vedlegg
Brev til Vegdirektoratet fra 1974, som viser at det var et lokalt engasjement for at det skulle tas
hensyn til gytefisken i Langtonbekken allerede den gang. Fremskaffet av Eidsvoll Skog JFF.
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