
 
 

Referat fra møtet om Hurdalselva med Multiconsult, før oppstart av feltarbeidet.  

Mulighetsrom for kartlegging og utredning av fysiske biotopforbedringer 
 

Til stede: Olaf Knai (Hurdal grunneierlag), Geir Holtet (grunneier/ressursperson), Christian Juel 

(Hurdalssjøen Fiskeadministrasjon), John Petter Stangeland (Hurdal Verk Folkehøgskole), Knut 

Harald Bergem (Hurdal Verk Folkehøgskole og ressursperson), Marie-Pierre Gosselin, Morten 

Kraabøl og Sigurd Sørås (alle tre fra Multiconsult),  Paul Johan Moltzau (Hurdal kommune, ordfører), 

Pernille Aker (Hurdal kommune), Stig Nordli (Hurdal kommune) og Helge B. Pedersen (Vannområdet 

Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo)).    
 

Meldt forfall: Bjørn Otto Dønnum (Hafslund ECO).  
 

Deltok ikke: Espen Knai (Øvre Romerike Trollingklubb og ressursperson), Lasse Morten (Hurdal 

JFF), Øystein Løvli (MEV) samt representanter fra Statsforvalteren og fylkeskommunen (som deltar 

videre gjennom økologigruppa til Huvo). 
 

Sted og tid: Hurdal rådhus, 26.5.21, kl. 18.00 – 20.30.  

Referenter: Pernille Aker, Stig Nordli og Helge B. Pedersen. 

 
 

I forkant av møtet, gjennomførte Marie-Pierre Gosselin, Morten Kraabøl, Sigurd Sørås, Pernille Aker 

og Helge B. Pedersen en befaring av elva. 

 

Ordfører i Hurdal og nestleder i styringsgruppa i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma. Paul Johan 

Moltzau ønsket velkommen, og var møteleder. 

 

1. Innledning  

Helge innledet med hensikten med møtet, som primært var gjensidig informasjonsutveksling for å 

spisse problemstillingen slik at Multiconsult kan bruke mest tid og ressurser på de antatt viktigste 

temaer og elvestrekninger. Videre var det å avklare hva Multiconsult og Huvo ønsker lokal bistand til 

videre i problemkartleggingen. Det er også et formål at arbeidsgruppa er godt orientert og involvert i 

hele prosessen, slik at gruppa kan bistå også dersom det blir aktuelt å gjennomføre fysiske 

restaureringstiltak som en konsekvens av denne problemkartleggingen (fase 1), med eventuelle forslag 

til konkrete tiltak (fase 2 – opsjonen). Det ble videre gitt en kort oppsummering over hva som er 

miljøtilstanden for Hurdalselva og resultatene fra elektrofiskeserien til Åge Brabrand (UiO) på 

oppdrag fra Hafslund ECO. Videre ble det gitt et kort sammendrag av prosessen ifm. anskaffelsen av 

oppdraget som Multiconsult vant, og videre fremdriftsplaner. 

 

2. Kort presentasjon av Multiconsult, metodevalg og videre medvirkning  

Marie-Pierre, Morten og Sigurd orienterte om metoden som Multiconsult skal brukes for å kartlegge 

elvas fysiske struktur. Hele elva er filmet med en spesiell teknikk fra drone. Det skal inngå i det videre 

arbeidet. Deler av filmen ble vist i møtet. GIS-arbeidet skal foretas i juni-august, habitatkartleggingen 

i felt i august, videre vurderinger i august-oktober, utkast til rapport 8. november og ferdig rapport 15. 

desember. 

 

3. Innspill og spørsmål 

Historiske data, lokale erfaringer, råd og tips ble gitt og notert av Multiconsult. Eksempler er: 

Innsjøene oppstrøms reguleres ikke aktivt nå, eller de siste minst ca. 2 ti-årene. I hvert fall noen av 

innsjøene til Hurdalssjøen har vært satt ned i «vinterstilling» tidligere. Det gjøres ikke lenger, nå går 

vannet over faste overløp. Elvebunnen ble vesentlig endret da den ble rettet ut etter storflommen i 

1957. Dvs. store steiner ble fjernet og elvebunnen ble mer ensartet med mindre markert djupål, og 

kulper som ble fylt igjen med sand, grus og stein. Enkelte steder ble det også sprengt bort fjell som var 

til hinder og kulper/høler fylt igjen. Det antas at om lag halvparten av elvestrekningen fra 



Verkensdammen og ned er vesentlig endret. Elva har også vært brukt aktivt til tømmerfløtning. Rundt 

år 2000 la Hurdal JFF ut noen store stein i elva på strekningen fra Molstad (bru) til Tørtopp-kulpen 

(bussgarasje Holtet, ved Smia). På lavvann er det lett å se hvor de ligger. Det ble stilt spørsmål om 

hvilken effektiv predasjonen antas å være på ørreten i elva. Storskarv (mellomskarv) ble første gang 

observert i Hurdal ca. i 2002-2004 (kan evt. ettersjekkes). Også laksand observeres ofte i elva, og det 

finnes mink i hele vassdraget, selv om oppfatningen er at tettheten ikke er så stor nå (fanges/har vært 

fanget aktivt). Gjedde (satt ut etter krigen en gang) slipper seg ned fra Steinsjøen, og det ble funnet en 

del gjedder i Verkensdammen da den ble tappet ned. I Hurdalssjøen er det en oppfatning om at det de 

siste årene er færre store, men flere mindre gjedder. Det er også mer lake i sjøen nå enn tidligere, og 

den går opp i nedre del av elva. Kan dette ha noen betydning for predasjonen på ørret? Er fiske 

begrensende faktor? Det fiskes opp lite ørret nå, men det var mye garnfiske i djupålen ved Haugnes 

frem til slutten av 90 tallet – kan det være noen ettervirkninger av dette? 

 

Pga. tørken i 2018 brast bunnluka i dammen på ettersommeren. Den har vært forsøkt reparert i flere 

omganger, og det har i perioden 2018 til nå vært varierende mengde vann i dammen og fisketrappa. I 

perioden med lite vann i dammen, ble ørret observert vandre opp i hovedelva via bunnluka, men noen 

år måtte den vente på rett vannføring. Bunnluka synes nå å være i orden fra ca. september 2020. Men 

det er også verdt å ha fokus på partikler som ble fraktet ut med vannet fra dammen i nedtappet tilstand. 

Fisketrappa i Mølledammen ble ferdig bygd i 1995. I regi av Hurdal JFF ble det foretatt fisketellinger i 

ca. 2 – 3 år i begge trappene. I 1998 ble det talt 225 passerende gytefisk i trappa ved Verkensdammen 

og 99 i fisketrappa ved Mølledammen. Det er beskrevet i rapporten fra Åge Brabrand (2009) (lenke). 

Det antas at MEV har god historisk oversikt over de endringer som ble gjort i Hurdalselva, kanskje 

også foto og kart som kan belyse steder og mengder mer presist. Vannstanden i Hurdalselva er normalt 

sett lavest i juli og starten av august. Vassdraget reagerer relativt «tregt» på nedbør, fordi det tar tid å 

fylle opp ovenforliggende innsjøer/nedbørsfelt før elva øker sin vannføring. Når nedbørsfeltet først er 

mettet, forblir gjerne vannstanden høy utover i august og videre. Feltarbeidet anbefales derfor 

gjennomført i første halvdel av august. 

 

4. Oppsummering/konklusjon 

• En del tidligere innspill finnes i referatet fra forrige møte her (lenke). 

• En del bakgrunnsinformasjon finnes i anskaffelsesdokumentene, del 1 vedleggene B og C (lenke).  

• Alle som vet noe om annen relevant bakgrunnsinfo bes om å innhente mer informasjon, særlig om 

endringer av de fysiske forholdene. Hvor og når. Kan sendes til Helge per epost. 

• De som vet noe mer enn det som står i rapporten fra Åge Brabrand i 2009 (lenke) om 

fisketellingene – både i fisketrappa ved Hurdal Verk og ved Flaen Mølle, bes om å gi beskjed så 

snart som mulig. 

• Helge kontakter MEV for å høre om de har detaljnfo/bilder/film. Viktigst er hvilke strekninger, 

årstall og ca. mengder/hva som ble gjort. Det skal bl.a. være en film på YouTube som viser 

tømmerfløtningen på midten av 60-tallet. 

• Helge kontakter også Trygve Hoel-Knai for å få mer detaljinfo både om de fysiske endringene og 

fisketellingene i trappene. 

• Knut Harald /John Petter sjekker om det finnes bilder i arkiver til Hurdal Verk Folkehøgskole som 

kan brukes. 

• Christian og Knut Harald kan tegne inn på en kartskisse og også gå den mest aktuelle strekningen 

på lavvannføring til sommeren med GoPro-kamera på for å filme elvas struktur i dag.  

• Etter at Multiconsult har sett nærmere på dronefilmingen og lagt mer detaljerte planer, tar de 

kontakt med deltagere i arbeidsgruppa for eventuelt å få ytterligere detaljert informasjon, evt. 

melding om vannføring, evt. om de har ønsker/behov for ytterligere bistand under feltarbeidet. 

• Når utkastet til rapport fra Multiconsult foreligger 8. november, oversendes det til arbeidsgruppa 

for faktasjekk av opplysninger mm. og evt. innspill. 

• Det ble for øvrig sterkt anbefalt fra Multiconsult at det ble etablert et tydelig ansvarsforhold for 

oppsyn med fisketrappene. 

• Multiconsult sjekker om rettighetene til dronefilmingen inngår i det som Huvo har betalt for, slik 

at vi får tilgang og bruksrett til dette. 

https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/eksterne/fiskeundersokelser/UIO%20Tetthet%20av%20fisk.%20Hurdalselva%20Gjdingelva%20Hegga.%20LFI_UiO.pdf
https://huvo.no/filer/dokumenter/gruppene/referanse/8_10_20_Referat_1mote_HyMo_Hurdalselva.pdf
https://huvo.no/filer/dokumenter/aktuelt/Huvo_2020_Hurdalselva_Del_1_Konkurransegrunnlag_med_vedlegg.pdf
https://huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/eksterne/fiskeundersokelser/UIO%20Tetthet%20av%20fisk.%20Hurdalselva%20Gjdingelva%20Hegga.%20LFI_UiO.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Postadresse Telefon E-post 

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 66 10 50 67/66 10 50 00 postmottak@nannestad.kommune.no 

c/o Nannestad kommune Telefaks Internett 

Teiealleen 31 66 10 50 10 www.huvo.no 

2030 Nannestad   

 


