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Røyas  
med hjel pe re

RØYE

Vi er i mid ten av feb ruar. 
Snø en lig ger nær to me ter dyp 
oppe i åsen, hvor Øy an gen 

(442 moh.) lig ger et par mil nord vest for 
Gar der mo en. 

Sjøen er en klas sisk skogs sjø med 
mye myr og gran skog – furu er nær fra
væ ren de i ned slags fel tet. Den er 4 km² 
stor og snaut 40 me ter dyp.

INN GÅR I  
VANNFORESKRIFTEN
I lø pet av da gen skal vi bore hull i isen 
for å eks akt finne røye var pe ne som 
tid li ge re er do ku men tert. Hver lo ka li tet 
blir så nøye mer ket med gran kvis ter.

Det te for at he li kop ter pi lo ten om et 
par da ger skal vite hvor han skal frakte 

Stor pre si sjon: 
Tak ket være 
svært gode for
be re del ser og 
dyk ti ge mann
ska per, gikk 
ut leg gin gen av i 
alt 84 tonn kalk
grus som kniv i 
varmt smør.

Nær 90 tonn kalk grus ble lagt  
ut på gren se sjø en Øy an gen  
i Gran i Opp land og Hur dal 
i Akershus. Må let er å bed re 
røyas gyte suk sess.

de i alt 97 stor sek ke ne med spe si al til
pas set kalk grus. Gru sen skal spres på 
seks nøye ut valg te røye varp, hvor det er 
på vist rogn og yn gel av røye. 

Pro sjek tet er et av de før s te i sitt slag 
i Norge for røye. Det inn går i Vannfore
skriften som be skri ver ram me ne for 
Nor ges gjen nom fø ring av EUs vann
rammedirektiv. 

Må let med di rek ti vet er å be skyt te og 
om nød ven dig for bed re de øko lo gis ke 
for hol de ne i vann og el ver. 

Tekst og foto: 
Mor ten  
Bor gen vik  
Stens aker
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skap og prak tis ke løs nin ger fra an sat te 
hos MEV har vært en uslåe lig kom bi na
sjon med fag li ge vur de rin ger gitt av Fyl
kes man nen i Opp land, Huvo og Norsk 
in sti tutt for na tur forsk ning (NINA).

BLÅTT LYS FOR RØYA
Øy an gen var tid li ge re kjent for sitt gode 
røye fiske. De 20 sis te åre ne har be stan
den gått kraf tig til ba ke. Ørekyte har det 
også blitt merk bart mind re av, mens 
ør ret og ab bor ser ut til å kla re seg bra. 

Som man ge and re vann og vass drag 

på Sør og Øst lan det ble også det te om
rå det hardt ram met av sur ned bør på 
60tal let og ut over. Øy an gen og oven
for lig gen de tjern ble kal ket fra mid ten 
av 80tal let for å for bed re vann kva li
te ten. Gjen nom in ter na sjo na le av ta ler 
klar te man å re du se re de ska de li ge 
ut slip pe ne av svo vel og nit ro gen. Fra 
1990 til 2015 var re duk sjo nen for svo vel 
70 %, mens nit ro gen for bin del ser gikk 
ned med 23 %. De vannkjemiske for
hol de ne ble bed re og kal kin gen av Øy
an gen opp hør te på mid ten av 90tal let. 

Prø ve fis ke i 2011: Røyebe
standen i Øy an gen er langt 
fra hva den en gang var. 
Skogs sjø en var en gang kjent 
for sitt gode røye fiske.  
(Foto: Huvo)

Gyte grus: 
Gyte gru sen 
be står av 35 % 
av run det kalk
grus og res ten 
av elverundet 
grus og stein, 
for tel ler Fred
rik Røls åsen 
hos Ma thie sen 
Eidsvold Værk. 

Bio top- 
for bed ren de  
til tak med  
kalk grus

BE TY DE LIG  
GRUNN AR BEI DE
Det er slett ikke bare gyte grus og leie av 
he li kop ter som kos ter pen ger.  

– I til legg er det lagt ned be ty de lig 
grunn ar bei de fra an sat te hos grunn
ei er Ma thie sen Eidsvold Værk (MEV). 
Pro sjek tet har en øko no misk kost nad 
på over 260 000 kro ner, for tel ler Hel ge 
B. Pedersen, dag lig le der i Vann om rå det 
Hur dals vass dra get/Vor ma (Huvo). 

Det hele fi nan si e res av Fyl kes man nen 
i Opp land, MEV og Huvo. Lo kal kunn
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Vannkjemiske må lin ger vis te imid ler tid 
at til stan den i sjø en ikke var bra.

80 % RE DUK SJON
– Stu di er av sam men set nin gen av 
plank ton og fisk i 2012 og i 2014 på vis te 
usta bi le for hold. Prø ve fis ke i 2014 slo 
fast at røye be stan den var re du sert med 
80 % fra til sva ren de prø ve fis ke i 1996, 
for tel ler Hel ge B. Pedersen. 

Man var gan ske trygg på at for su
rings spø kel set var gjen opp stått, og at 
røye eg ge ne klar te seg dår lig på grunn 
av det sure smel te van net om vå ren. Yt
ter li ge re un der sø kel ser ble fore tatt. Det 
ble da be nyt tet dyk ke re på gy te plas se ne 
og stra te gis ke må lin ger av bunn for hold 
og vann kje mi. Ho ved kon klu sjo nen fra 
NINA var at med mo de rat end ring av 
vann stan den vin ters tid (inn sjø en har 
tid li ge re vært noe re gu lert) og ut leg ging 
av kalk hol dig grus på røyas gy te plas ser 
er det for ven tet at røye be stan den vil ta 
seg be ty de lig opp.

«GYTE DY NER»
– For 4–5 år si den star tet vi så smått 
med plan leg gin gen. Det har vært man
ge små og sto re brik ker som har måt tet 
kom me på plass for å kom me hit vi er i 
dag, for tel ler Fred rik Røls åsen i MEV. Få 
kjen ner sjø en Øy an gen bed re enn den
ne fis ke ren og sko gens mann.  

Røls åsen bo rer hull mens Hel ge B. 
Pedersen set ter må le stan ga ned i hul let 
for å må let dy pet mel lom is kan ten og 
bun nen. Dy pet er 2,3 me ter og bun nen 
be står av grus og stein. Per fekt dyp og 
sub strat! 

– Vi sprer ikke gru sen mest mu lig 
ut over, men sat ser hel ler på kva li tet ved 
å leg ge kom pak te lag på ste der vi me ner 
er sær lig vik ti ge gyte lo ka li te ter, for tel ler 
Pedersen. 

For å være ri me lig sik ker på at røya 
vil bru ke «gyte dy ne ne», er gru sen i 
den satt sam men av 35 % trom let og 
av run det kalk stein (816 mm) og 65 % 
av run det na tur grus. Det er en lik for de
ling mel lom grus/stein på 12–32 mm og 
stein mel lom 40 og 90 mm. 

HU MUS OGSÅ  
ET PRO BLEM
Gyte gru sen skal da gi god vann kva li tet 
med tan ke på pH, ok sy gen og ska de li ge 
alu mi ni ums for bin del ser. Dess uten skal 
gru sen gi hul rom der yn ge len kan finne 
skjul.

Hu mus par tik ler kan også ska pe pro
ble mer for røyas gytesuksess. Det te er 

ør små par tik ler som kom mer fra skog 
og myr og som leg ger seg på bun nen. Jo 
mer par tik ler, jo dår li ge re for hold blir 
det for røyas rogn korn. Si den røye be
stan den har gått kraf tig til ba ke vil det 
være fær re fis ker som gra ver i gru sen 
slik at den ne hol des ren for hu mus par
tik ler og be gro in ger. Meng den hu mus 
som leg ger seg på bun nen øker med 
vann dy pet, for di vann strøm men blir 
mind re. Dyp over 4 me ter reg nes der for 
som lite eg net for gy ting i Øy an gen.

Re sul ta ter fra de bio top for bed ren de 
til ta ke ne på Øy an gen vil ikke kom me 
over nat ten. Først et ter firefem år hå
per røyas med hjel pe re å vise til at de res 
ar bei de har båret fruk ter! 

fiske@egmont.com

Gode  
re sul ta ter  
i Aust-Agder
I Aust-Agder ble det på 
1990-tal let gjort til sva ren de 
til tak for innsjøgytende ør-
ret i Store Hov vatn og Ve går 
(189 moh.). Re krut te rin gen 
for ør ret her var vel dig dår-
lig for di surt vann for år sa ket 
lav over le vel se av egg i gyte-
gro per lagt i na tur lig grus.
 – Ut leg ging av kalk grus 
med korn stør rel se 8–32 mm 
på gy te plas se ne til au ren 
vis te seg å gi en be ty de lig 
øk ning i egg over le vel sen. I 
Store Hovvatn var rogn over-
le vel sen i ut lagt kalk grus 
26 % mens den i na tur lig 
grus bare var 1,4 %. I Ve går 
var rogn over le vel sen 51 % i 
kalk grus og 10,6 % i na tur lig 
grus. Til ta ke ne med å leg ge 
ut kalk grus på gy te plas se ne 
var der for vik tig for å sik re 
re krut te rin ge ne i dis se spe-
si el le be stan de ne av innsjø-
gytende aure. Fangs te ne 
i Ve går i dag vi ser fisk av 
ut mer ket kva li tet, for tel ler 
Bjørn Bar laup, forsk nings le-
der ved Uni Re search Mil jø i 
Bergen.  
Les mer: Bekke kal king med 
skjell sand og kalk grus, DN-
ut red ning 2002–5.

Ide al dyp: Å mer ke opp gy te grun ne
ne i for kant av ut kjø ring av kalk grus 
med he li kop ter var svært vik tig. 
Ide al dy pet som gru sen ble lagt på 
er (mel lom is kan ten og bun nen) 
mel lom 2 og 3 me ter, for tel ler Hel ge 
B. Pedersen (f.v.) i Vann om rå det 
Hurdalsvassdraget/Vor ma og Fred
rik Røls åsen hos Ma thie sen Eidsvold 
Værk.
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Ni tid ar bei de: For  
å fast slå hvor noen av 
røye var pe ne i Øy an gen 
fin nes, ble det brukt 
dyk ke re. (Foto: Huvo)

Lang tids
pro sjekt: Om 
firefem år hå per 
vi å se en po si tiv 
ut vik ling for 
røye be stan den 
i Øy an gen, sier 
Hel ge. B. Peder
sen, dag lig le der 
i Vann om rå det 
Hur dal/Vorma
vassdraget

Uhel di ge  
hu mus- 
par tik ler
Grøf ting av my rer star tet 
al le re de i før s te halv del av 
1800tal let. Ar bei det ble 
sett på som så vik tig for 
pro duk sjo nen av skog at 
sta ten ga til skudd det te. 

Av ren ning av hu mus-
par tik ler ga uhel di ge kon-
se kven ser for vann mil jø et. 
Grøf ting av my rer er ikke 
len ger lov.

Pro ble met har li ke vel 
ikke opp hørt. 

Forsk ning har vist at 
kli ma end rin ge ne med økt 
tem pe ra tur og mer ned bør, 
gir mer hu mus til vann og 
vass drag.

– Hva har det te å si for 
uli ke fis ke ar ter, Odd Ter je 
Sand lund, se ni or fors ker i 
NINA i Trondheim?

– Røye, krøk le og sik kan 
få pro ble mer, for di det te 
er ar ter som har grus som 
gyte sub strat. Av ren ning 
av par tik ler og næ rings sal-
ter fra jord bru ket har også 
uhel dig virk ning.

Os en sjøen i Try sil i Hed-
mark var en gang kjent for 
sitt rike røye fiske. 

Det te gikk dra ma tisk 
til ba ke på 1800-tal let, 
sann syn lig vis på grunn av 
nedslamming av gyte gru-
sen. I alle fall prøv de de 
gam le røye fis ker ne ved Os-
en sjøen å «koste» gyte gru-
sen ren for be gro in ger og 
myr slam ved hjelp av uli ke 
ty per red ska per. 

Det te og mye mer kan 
du lese om i År bok for 
Norsk Skog bruks mu se um 
– 1977.

Se ni orfors ker: 
Odd Ter je Sand lund, 
NINA


