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Sammendrag:
Hovedmålet med kartleggingen er å få en så komplett oversikt som praktisk mulig på alle typer
demninger, barrierer, øvrige vandringshindere for fisk (og andre vannlevende organismer) og øvrige
hydromorfologiske inngrep av vesentlig karakter som potensielt kunne være til hinder for å nå
miljømålene satt i Regional plan for vannforvaltningen i vannregion Glomma 2016-2021. Samtidig var
det ønskelig å få oversikt over andre inngrep som muligens kunne skape problemer for det
vannlevende miljøet – særlig målt i forhold til fiskevandring og andre vandrende akvatiske organismer.
Resultatene gir et forbedret grunnlag for karakteriseringsarbeidet i neste planperiode.
Oversikten skal benyttes som grunnlag for videre prioriteringer av vannområdeutvalget i Huvo, som
kilde for kommunene og andre i offentlig og privat forvaltning. Rapportens angivelse av prioritering er
kun å betrakte som et forslag fra den administrative prosjektgruppa og økologigruppa. Endelige
konklusjoner på eventuell videre oppfølging gjøres senere, med dette notatet som ett av flere
vurderingskriterier.
I 31 vannforekomster (VF) er 55 barrierer o.l. nærmere beskrevet. Notatet anbefaler pt. følgende:
Ingen av de fysiske innretningenes økologiske påvirkninger ansees for å være av en slik karakter at
de bør vurderes som SMVF ved neste planrullering. Prioriteringer videre:
1. prioritet: Tiltak anses som nødvendig for å nå miljømålet, eller er spesielt viktig:
Hurdalssjøen og Store Svartungen.
2. prioritet: Tiltak ansees neppe som nødvendig, men likevel som gode miljøprosjekter (Huvo-initiativ):
Høverelva-Hurdalselva (hele), Honsjøen-utløp, Hegga (nedre del), Andelva-Bøhnsdalen, Lysjøen,
N. Holsjø, Langtonbekken, Stensbyelva, Nessa fra Netsjøen til E6, Vorma samt evt. Gjødingelva.
3. prioritet: Tiltak ansees ikke som viktig, men kan være aktuelle (Huvo kan evt. bistå):
Høversjøen, Tømtebekken, Holtåa (flere steder), Kjønnstadsæterbekken, Heggetjern, Øyangen, Morttjenn, Hegga (midt), Skrukkelisjøen, Bundlibekken, Jøndalsåa, Osttjenn, Startjern, Hersjøen (Østre
Toten), Steinsjøen, Røtjenn, Fløyta (Holsjøvassdraget), Jønsjøen, Bergevatn-innløp, Andelva (resten).
0. prioritet: Tiltak ansees ikke som aktuelt å gjennomføre/unødvendig (men rydding kan være aktuelt):
Hona (midt), Handkleputten, Fosstjennet, Nord-Fløyta, Holtsjøen, Holtdammen, S. Holsjø,
Sentrumsbekkene, Høverelva (Rognlisaga), Tisjøen, Netsjøen, Nessa, Lysdammen, Vesletjern, Risa.
Det gjøres oppmerksom på at dagens tilgjenglige metodikk for å gjennomføre en enkel vurdering etter
vannforskriften har vært krevende å benytte, og oppleves som mangelfull inntil videre. Vurderingene
og konklusjonene må ses i lys av det.
Emneord:
EUs vanndirektiv, vannforskriften, barrierer, hydromorfologi, vandringshinder, fisk, gytebekker.
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Forord
I arbeidet med vannforskriften skal vassdragene vurderes i forhold til alle vesentlige typer påvirkninger
(inngår i karakteriseringen og klassifiseringen). Definerte miljømål skal nås innen oppsatte frister, og
behov for tiltak skal vurderes. I den første landsdekkende planperioden (2010-2015) ble mange
påvirkninger kartlagt og vurdert, men for hydromorfologiske påvirkninger ble kun de mest kjente løftet
inn i arbeidet, først gjennom lokal tiltaksanalyse (3.4.2014), deretter i Regional plan for vannforvaltningen i vannregion Glomma 2016-2021, med tilhørende regionalt tiltaksprogram (vedtatt i
2016).
Parallelt med tiltaksgjennomføringen som følger av den første landsdekkende planperioden, skal det
gjennomføres en revidering av karakteriseringsarbeidet inn mot andre landsdekkende planperiode
(2016-2021). Det man ikke fikk med i den første karakteriseringsrunden på grunn av mangel på
kapasitet og/eller nasjonal veiledning, tas nå inn så langt det er mulig som en forbedret
kunnskapsinnhenting. Det må likevel bemerkes at de faglige metodene for å vurdere
hydromorfologiske påvirkninger etter vannforskriften fortsatt oppfattes som mangelfulle, selv om de er
vesentlig bedre enn da første karakteriseringsrunden skulle gjennomføres. Vurderingene i dette
notatet vil derfor kunne revurderes når nye og bedre metoder utvikles og/eller nye opplysninger
foreligger.
Denne kartleggingen gir en beskrivelse av alle kjente fiskevandringshindre, barrierer, demninger og
andre vesentlige hydromorfologiske endringer innen Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo),
som kan tenkes å påvirke økologien i vassdragene i så stor grad at det kan stilles spørsmål ved om
miljømålene i vedtatt regional vannforvaltningsplan er til stede, eller vil bli oppnådd i tide.
Kartleggingen skal også brukes som grunnlag for å revidere Vannett når karakteriseringsarbeidet
formelt starter opp i andre planperiode.
De hydromorfologiske inngrepene som ble registrert i den første karakteriseringsprosessen, er nå
supplert gjennom et mer systematisk arbeid i alle faggruppene (særlig økologigruppa), prosjektgruppa
og ikke minst med god hjelp av referansegruppa. Det er registrert 55 «objekter», i 31
vannforekomster, som var av en slik karakter at det ble funnet hensiktsmessig å foreta befaringer og
en detaljert beskrivelse av dem. De er vurdert etter vannforskriften, og prioritert. Samtidig er målet
med vannforvaltningen «å skape et løft for vannmiljøet», slik at det også ble notert der man så gode
miljøprosjekter selv der vannforskriften ikke er streng nok til å utløse tiltak.
Etter å ha blitt vurdert av både kommunene, fylkeskommuner, fylkesmenn og ikke minst på grunn av
den meget gode lokalkunnskapen som referansegruppa representerer, oppfattes at denne
«screeningen» omfatter de aller fleste relevante fysiske inngrepene som finnes i vassdragene.
Notatet skal danne et grunnlag for videre vurderinger. Enkelte «objekter» ligger allerede inne i regional
forvaltningsplan, og er derfor prioritert høyest. Huvo skal bruke notatet til å prioritere hvor
vannområdeutvalget selv vil ta initiativ for å følge opp videre, og det er lagt et grunnlag både for
sektormyndigheter (kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, Statens Vegvesen og NVE) og jegerog fiskerforeninger, grunneiere, kraftverkseiere, regulant og andre til eventuell videre oppfølging i
deres egen regi.
Takk til alle som har deltatt på befaringer og gitt verdifulle innspill!

Hurdal, 20. desember 2017

Runar Bålsrud (s)
Ordfører i Hurdal kommune, og
leder for styringsgruppa i
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma
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1. Bakgrunn
Formålet med vannforskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig
helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Tilstanden i overflatevann skal
beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst
god økologisk og god kjemiske tilstand, i samsvar med klassifiseringen i forskriftens vedlegg V.
En vannforekomst (VF) av overflatevann som har gjennomgått fysiske eller hydrologiske endringer
som følge av samfunnsnyttig menneskelig virksomhet kan utpekes som Sterkt modifisert
vannforekomst (SMVF) etter bestemte kriterier gitt i vannforvaltningsforskriften § 5. En forutsetning
er at det ikke kan oppnås god økologisk status uten å fjerne hensikten med inngrepet, eller at god
økologisk tilstand ikke kan oppnås uten miljøtiltak med uforholdsmessige konsekvenser. En slik
utpeking, og begrunnelsen for den, skal nevnes spesielt i forvaltningsplanen for vannregionen som
kreves i henhold til § 26 og revurderes hvert sjette år. Når lokal tiltaksanalyse ble utarbeidet i 2014
som innspill til regional forvaltningplan for Glommavassdraget (2016-2021) ble hydromorfologi
(fysiske endringer av vannets løp) i liten grad vurdert. Dels skyldes det mangel på relevant veiledning
og dels mangel på tid til en grundig kartlegging. De viktigste ble imidlertid vurdert den gangen. Men
særlig i vurderingen av påvirkningsgraden, dvs. om en VF skulle gis miljøtilstandsklassen «God» eller
«Svært god» forelå det den gang ikke gode nok opplysninger om hydromorfologiske påvirkninger.
Hensikten med dette notatet er å foreta en bedre kartlegging over det som er kjent av ulike fysiske
innretninger som demninger, forbygninger og annet som kan tenkes å være relevant ift.
vannforskriften. Dvs. vesentlige hydromorfologiske endringer, med fisk som kvalitetselement. Med
hydromorfologiske forhold menes i denne sammenheng fysiske forhold som dannes av vannet, samt
menneskeskapte fysiske strukturer i elv (eller innsjø) som påvirker fiskens liv. Notatet skal gi et
kunnskapsgrunnlag for videre veivalg, både for eventuelt å revurdere dagens karakterisering
(påvirkningsanalyse), miljøtilstandsklasse og miljømålet for neste planperiode, og for å vurdere hva
som er hensiktsmessig å følge opp videre med konkrete (avbøtende) tiltak. I denne rapporten er det
kun fisk som er vurdert, ikke bunndyr eller planter. Men enkelte spesielt følsomme arter er i tillegg
kommentert der det er viktig.
Der det framkommer som aktuelt å vurdere endringer i karakteriseringen og/eller klassifiseringen, vil
det bli gjort i forbindelse med rulleringen inn i neste planperiode. Der det framkommer som aktuelt å
vurdere nærmere konkret tiltaksoppfølging, vil hvert enkelt objekt vurderes videre for seg når det
ansees for hensiktsmessig. Tiltakene her spenner fra enkel gjennomføring til kompleks og kostbar
gjennomføring. Eventuell periode for tiltaksgjennomføringen vil av samme grunn også variere mye,
og i tillegg være avhengig av finansieringsmuligheter og lokal interesse for tiltaksgjennomføring.
Dette notatet skal kun være en «første kartlegging» over potensielle problemer i forhold til
vannforskriften, og beskrive noen mulige videre veivalg. Notatet legger kun en faglig vurdering til
grunn, og verken grunneiere, kraftverkseiere, regulant, interesseorganisasjoner eller myndigheter har
uttrykt noen vilje eller ønsker om videre oppfølging inn i dette notatet. Det vil eventuelt komme som
en oppfølging der det er aktuelt. Men potensielle samarbeidspartnere har lest gjennom og gitt innspill
til notatet underveis, av uforpliktende karakter.
Vannforskriften setter minimumskrav. Men vurderingene i notatet er ikke begrenset til det alene. Det
kan være aktuelt å gjennomføre avbøtende tiltak selv om miljøtilstanden er i «god» tilstand eller bedre,
da ut fra andre styrende prosesser og hensyn.
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2. Metode
2.1. Vannforskriften og vurderingskriteriene
Hydromorfologi (HyMo), endringer i vannets løp, er en del av det som skal vurderes i forhold til en
VF sin økologiske tilstand, i tillegg til kjemi, biologiske påvirkninger m.fl. Å etablere dose-respons
kurver for HyMo-påvirkninger er vanskelig. En vurdering av slike inngrep i VF bør gjennomføres som
støtte for den biologiske vurderingen, og kan være med på å forklare tilstanden hos dagens
fiskesamfunn og hvilke tiltak som må iverksettes for å oppnå miljømål etter vannforskriften. Per nå
foreligger forholdsvis lite av interkalibrert, godkjent metodikk, men det er likevel noen vurderingskriterier som inntil videre kan legges til grunn ut fra vannforskriften og tilhørende veiledning.
I medhold av vannforskriften (vedlegg V, kap. 1.2.1) skal følgende tre elementer vurderes som del av
«Hydromorfologisk kvalitetselement» i elver: Hydrologisk system, elvas kontinuitet og morfologiske
forhold. Det er forslaget til klassifisering for fisk, delt inn i følgende 5 hovedtyper, som bør vurderes:
1) fragmentering/vandringshindre,
2) redusert vannareal,
3) vannstandsendringer (nedtappingsgrad i innsjøer, raske nedtappinger (tørrlegging) i elver,
4) redusert habitatkvalitet (substratendringer m.v.) og
5) kanalisering
Til en viss grad er alle disse elementene vurdert, men det er i all hovedsak elvas kontiuitet/
fragmentering/vandringshindre som er vurdert i denne rapporten – og ansees som den viktigste HyMopåvirkningen innen Huvo for de fleste VF. I denne rapporten er det tatt utgangspunkt i at et
menneskeskapt vandringshinder kan defineres som et inngrep i vannstrengen som gjør
fiskevandringer, både oppstrøms og nedstrøms, vanskeligere sammenlignet med opprinnelige
vandringsforhold (Bergan, 2012).
Sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) er definisjonen på vassdrag som er så påvirket av
samfunnsnyttige fysiske inngrep at miljømålet ”god økologisk tilstand” ikke kan oppnås innenfor
Samfunnsøkonomisk rimelighet. I vurderingene etter vannforskriftens krav, finnes en egen veileder for
SMVF (Departementsgruppen, 2014). For øvrige vurderinger finnes ingen særskilt veileder utover
klassifisering av miljøtilstand i vann (Direktoratsgruppa, 2013). I tillegg foreligger «Vannforskriften
og fisk – forslag til klassifiseringssystem» (Miljødirektoratet, 2013) og Direktoratet for
naturforvaltning (2002) sin håndbok «Slipp fisken fram!». Disse er benyttet i våre vurderinger, men
på et forholdsvis enkelt grunnlag inntil videre.

Figur 1. Faksimile av normative definisjoner/beskrivelser av miljøtilstandsklassene hhv. i
vannforskriften og klassifiseringsveilederen.
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Det finnes også en «Handlingsplan for restaurering av fisketrapper for anadrome laksefisk 2011-2015»
(Direktoratet for naturforvaltning, 2011), men ikke tilsvarende for innlandsvassdrag.
Det skal være en forholdsvis stor oppdemming for at vannforskriftens grense for god/moderat
inntreffer, med fisk som kvalitetselement. Selv Hurdalssjøen med en reguleringshøyde (LRV-HRV) på
3,6 m havnet i «God» tilstand (Mjelde 2017, Brabrand m.fl. 2017).

Figur 2. Faksimile av klassifiseringsveilederen for klassegrenser for økologisk tilstand, vannføring og
innsjøregulering for fisk (Direktoratsgruppa, 2013).
Vurderingen av vandringshindre og -barrierer gjøres på grunnlag av to parametere (Miljødirektoratet
2013): fragmenteringsgrad (FG) og barriereeffekt (BE). Fragmenteringsgrad skal beregnes ut fra hvor
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mange fragmenter de kunstige vandringshindrene/barrierene har delt opp den naturlig ufragmenterte
strekningen (L) i, dvs. gjennomsnittslengden på fragmentene delt på L.
Følgende formel er benyttet:
N er antall vandringshindre på strekningen L, og N+1 er antall fragmenter L er delt opp i. FG vil ha en
verdi mellom 0 (ufragmentert) og tilnærmet 1 (svært fragmentert).
Barriereeffekt beskriver i hvilken grad livsviktige habitater for bestandens overlevelse er blitt
utilgjengelige gjennom menneskelig aktivitet, og er vanligvis aktuell som parameter for fisk som
vandrer mellom sjø eller innsjø og gyteplasser i elv. I tilfeller der en har god kunnskap om viktige
habitater, er parameteren også relevant innen elver. Barriereeffekt (BE) skal da beskrives som andelen
av potensielt tilgjengelig gyteelv (Lref) som er blitt utilgjengelig ved menneskeskapte inngrep.
Følgende formel er benyttet:
der Lrest er avstand fra innsjø eller fjord (eller overvintrings- eller sommerhabitat) til første kunstige
vandringsbarriere. Det kan være stor forskjell mellom fiskearter og -størrelser mht. hvilke strukturer
som fungerer som en barriere mot vandring.

Figur 3. Faksimile av tentative klassegrenser, hentet fra rapporten «Vannforskriften og fisk – forslag
til klassifiseringsystem» (Miljødirektoratet, 2013).

Figur 4. Faksimile av forslag til klassegrenser for elver for hele vannforekomsten, hentet fra «Veileder
01:2009 Klassifisering av økologisk tilstand i vann» (Direktoratsgruppa, 2009).
Iflg. klassifiseringsveilederen kan ikke hydromorfologiske støtteparametere brukes for VF med
HyMo-påvirkninger der det ikke finnes, eller er utilstrekkelige biologiske data. Støtteparameterne kan
ikke brukes til klassifisering alene. Uten biologiske data kan de indikere om vannforekomsten er i
risiko for ikke å nå miljømålet. Dersom den hydromorfologiske støtteparameteren er god eller
dårligere vil vannforekomsten ikke kunne oppnå svært god økologisk tilstand.
Det er bare hydromorfologiske inngrep i elver og bekker som er vurdert i denne rapporten. Som nevnt
skal det forholdsvis stor reguleringshøyde til før grensen mellom god og moderat brytes. Innen Huvo
er det kun reguleringen av Hurdalssjøen som har så stor reguleringshøyde (3,6 m) at det ansees
nødvendig å undersøke det nærmere. Det ble gjennomført i 2017 (Mjelde 2017, Brabrand m.fl. 2017)
som egen klassifisering (både med fisk og vannplanter som kvalitetselement). De øvrige
innsjøreguleringer er i det vesentligste mindre enn 2-4 meter, men vil kunne ha relevans for
grensesetting mellom «Svært god» og «God» miljøtilstand.
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I rapporten M-22 (Miljødirektoratet, 2013), er det flere parametere som er foreslått som grunnlag for
klassifiseringen, deriblant fysiske habitatkvaliteter. Det er i denne omgang ikke foretatt noen form for
«bonitering» eller andre kvalitative vurderinger av hele elve/bekkestrekninger for fisk. For de
vassdragene det eventuelt skal jobbes videre med, kan det være aktuelt å se nærmere på.
Det må tas forbehold om at ny og bedre kunnskap som innhentes senere vil kunne endre de
konklusjoner som er gitt i denne rapporten. Pga. noe mangelfull veiledning og at det (foreløpig) ikke
er brukt store ressurser på hver av vurderingene, er det kun valgt å sette en «indikativ» miljøtilstand
per vannforekomst, basert på HyMo. Pålitelighetsnivået her kan betrakes som «middels» god. I tillegg
er opplysninger innhentet fra mange ulike kilder, som ikke systematisk er blitt dobbeltsjekket.
Opplysningene i dette notatet må derfor ikke oppfattes som «fasitter» for videre bruk.
Det understrekes at der det enkelte objektet skal følges opp videre, vil det være nødvendig med
ytterligere detaljeringer og verifiseringer før eventuell søknad, prosjektering og tiltaksgjennomføring –
i hvert fall for de største prosjektene. Notatet angir kun prioriterte forslag til videre veivalg.
Der det er relevant er også spranghøyde, dypde i kulp framfor barrieren og vanndyp i kulvert notert
ved befaringstidspunktet. Slike data er relevante for å kunne vurdere hvorvidt fisk antas å passere eller
ikke. I rapporten «Frie fiskeveger. Utbedring av vandringshinder for fisk» (Haugland, 2015) er det
innhentet data for i hvilke tilfeller en barriere ansees som hinder for fisken. Dette inngår også som del
av vårt vurderingsgrunnlag, sammen med skjønnsmessige vurderinger av mulighetene for fisken til å
kunne hoppe i sprangkulpen framfor terskelen.

Figur 5. Faksimile fra rapporten «Frie fiskeveger», med angivelser av øvre grenseverdier for terskler
som ansees for ikke å være problematiske for fiskevandringer (Haugland, 2015).
Det er også angitt en påvirkningsgrad for de enkelte barrierene ift. karakteriseringsmetodikken
(Direktoratsgruppa, 2011). Dvs:
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2.2. Utvelgelse og prosess
På bakgrunn av innspill som er mottatt fra referansegruppa i Huvo, eget kunnskapsgrunnlag i
kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn samt bruk av kart- og annen informasjon via internett, ble
alle lokaliteter befart som ble ansett for å være relevante. All den tid hensikten med dette notatet kun
er å få en viss oversikt over hva som finnes av potensielt problematiske barrierer, forbygninger og
andre HyMo-inngrep, ble det gjort en enkelt vurdering på hvem som ble invitert til befaringene av
praktiske årsaker. Intensjonen var at alle som antas å ha interesse/være «part» i de enkelte objektene
skulle kunne gi innspill til dokumentet i etterkant. Befaringene ble i hovedsak gjennomført i august og
september 2016. Tabell 1 angir en oversikt over hvem som deltok på befaringene/er intervjuet. Der det
er relevant å se nærmere på oppfølgingstiltak, må det uansett gjøres en grundigere involvering blant
andre i forhold til grunneiere, kraftverkseiere, regulant, NVE, øvrige myndigheter, lokale
interesseorganisasjoner og andre.
Notatet har vært oversendt til de største grunneierne, kraftverkseiere, regulant, lokal fiskeforvaltning
(JFF/FA/FS og andre i referansegruppa), kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, NVE og lokale
ressurspersoner for innspill før det ble ferdigstilt.
Tabell 1. Oversikt over deltagere på en eller flere befaringer (for detaljer, se det enkelte objekt).
Navn
Representrerer
Stig Nordli
Tor Fodstad
Liv Dervo
Anette Åkerstrøm
Åse Marit Skjølås og Sverre Dysthe
Fredrik Rølsåsen, Ole Kristian Egge, Øystein Løvli
Magnus Sætten og Alf Solberg
Tore E. Andersen
Erik Olstad, Kåre Fredheim og Helge Millerud
Mats Halvorsrud og Stener Rundhaugen
Peter Lunden
Sigbjørn Sande
Sigbjørn Stensrud
Sivert Schevig
Terje Sørensen, Arvid Sandberg
Leif Nilsen

Hurdal kommune
Eidsvoll kommune
Nannestad kommune
Ullensaker kommune
Østre Toten kommune
Mathiesen Eidsvold Værk (MEV)
Bjerke jeger- og fiskerforening (BJFF)
Hafslund Produksjon
Toten JFF Lodd nr. 2
Toten Almenningsdrift SA (Lodd nr. 5)
Totenviken JFF, lodd 5 (TJFF)
Grunneier/kraftprodusent i Holtåa
Stange JFF
Industrivernleder Moelven Eidsvold Værk AS
Eidsvoll Fiskesamvirke/Eidsvoll Skog JFF
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

2.3. Metode for prioriteringer
Prioritet er gitt etter følgende skala, og vil være å anse som forslag for videre oppfølginger:
1. Tiltaksgjennomføring anses for å være nødvendig for å nå miljømålet i godkjent vannforvaltningsplan 2016-2021. Huvo bør selv ta initativ til å gjennomføre tiltak dersom ikke sektormyndighetene
allerede er i gang, eller planlegger å sette i gang med tiltak.
2. Den økologiske påvirkningen er ikke stor nok til å sette VF i «moderat» eller dårligere tilstand
(dvs. som skal følges opp videre iht. vannforskriftens krav) – med dagens VF-inndeling, men tiltak
betraktes likevel som et godt miljøprosjekt. I noen tilfeller vil en avgrensing av størrelsen på VF
innebære at påvirkningen medfører «moderat» eller dårligere tilstand for VF (ved rullering av
karakteriseringen). Huvo kan med fordel ta initiativ til, eller delta aktivt med tiltaksoppfølging.
3. Den økologiske påvirkningen er ikke stor nok til å sette VF i «moderat» eller dårligere, men
opprydding/avbøtende tiltak kan likevel være aktuelt. Dersom det tas initiativ fra grunneiere eller
interesseorganasjoner kan Huvo være en støttespiller for å vurdere videre tiltaksoppfølging.
0. Den økologiske påvirkningen anses for å være så liten at tiltaksoppfølging basert på
vannforskriften alene ikke anses for å være til stede, eller det anses for ikke å være noe problem.
Men generelt bør kunstige barrierer/innretninger osv. fjernes uansett dersom de ikke har en
samfunnsnytte. Huvo vil neppe ta initiativ til å følge disse opp videre, med mindre ny informasjon/
kunnskap framkommer.
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2.3. Kartlagte vannforekomster og tiltaks-ID
En oversikt over hvilke vannforekomster (VF) der det er registert potensiell barriere(r), eller annen
hydromorfologisk (HyMo) endringer som det har vært ønskelig å se nærmere på i forhold til
vannforskriften, er vist i figur 6. I alt omfatter det 55 registrerte og nærmere omtalte objekter. Kart
som er benyttet for den enkelte VF er hentet fra www.vann-nett.no og www.norgeskart.no .


















002-1574-R Tilløpsbekker til
Hurdalssjøen Vest
002-1736 Hegga bekkefelt
002-1734-R Bekkefelt til Øyangen
002-251-L Øyangen
002-1735-R Hegga
002-1571-R Skrukkelivassdraget
002-188-L Skrukkelisjøen
002-317-R Gjødingelva
002-4678-L Store Svartungen
002-142-L Høversjøen
002-1691-R Bekkefelt til Hersjøen
002-252-L Hersjøen (Østre Toten)
002-2548-R Steinsjøenvassdraget
nedre deler
002-4679-L Røtjern
002-1568-R HøverelvaHurdalselva
002-189-L Tisjøen
002-1540-R Stensbyelva
















002-1541-R Sidebekkene til
Stensbyelva
002-1566-R Tilløpsbekker til
Hurdalssjøen Øst
002-1549-R Netsjøen med
tilløpsbekker
002-1551-R Nessa med
tilløpsbekker
002-1573-R Nord-Fløyta/Holtåa
002-307-R Holsjøvassdraget
002-4016-L Søndre Holsjø
002-1582-R Sentrumsbekkene
002-141-L Hurdalsjøen
002-1553-R Andelva med
tilløpsbekker
002-2648-R Vorma
002-2348-R Elstad bekkefelt
002-2347-R Risa med
tilløpsbekker
002-4158-L Hersjøen (Ullensaker)

Figur 6. Oversikt over hvilke vannforekomster som har barrierer eller andre fysiske inngrep som er
nærmere omtalt i notatet. Listen til høyre i figuren angir referanse for mer informasjon i Vann-nett.
Tiltakene/tiltaks-ID er blitt gitt via lokal tiltaksanalyse og inn i Vannforvaltningsplan for Glomma
2016-2021 og Vann-nett.
2.4. Videre oppfølginger
Der det anbefales videre oppfølging/tiltak av de enkelte objektene, må det foregå sammen med de
aktørene som er relevante og innenfor det regelverket som gjelder for den aktuelle type tiltak. Alle
fysiske tiltak i vassdrag skal vurderes etter § 1 i Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag (av 15.11.2004).
Det er fylkeskommunen som skal gjøre denne vurderingen (og fylkesmannen dersom det finnes
edelkreps). Dersom tiltaket berører andre ansvarsområder hos fylkesmannen vil fylkeskommunen ta
nødvendig kontakt videre til dem. Det gjelder særlig ift. rødlistearter og storørret. Videre vil en del
tiltak måtte vurderes etter Vannressursloven (særlig §§ 5 og 8), der Norges Vassdrags- og
Energidirektorat (NVE) har myndighet. Videre vil enkelte tiltak kunne være aktuelle å vurdere videre
iht. Plan- og bygningsloven og annet regelverk. Detaljer i dette vil måtte skje i en eventuell
detaljplanlegging når/dersom de enkelte tiltakene ønskes gjennomført.
Dersom tiltak settes i gang, bør det også gjøres et bedre søk ift. kulturminner m.m. I denne rapporten
er det gjort et søk i www.kulturminnesok.no, og for øvrig innhentet opplysninger fra andre kilder, men
det er ikke sikkert at det er uttømmende. Hensikten med dette notatet er primært å få en oversikt over
alle potensielle barrierer/hindringer og andre relevante fysiske inngrep ift. vannforskriftsarbeidet, slik
at det kan jobbes videre med de enkelte ut fra en helhetsvurdering. Dvs. dette notatet er kun å betrakte
som en grov kartlegging (screening), for videre prioriteringer og et første trinn på veien videre.
Enkelte barrierene er i dag å anse som uten eiere av overliggende dam. Såfremt ingen påtar seg
ansvaret for slike dammer, kan NVE vurdere nedleggelse av dammen, eller konsesjon etter
vannressurslovens § 41: «Hvis eieren av et vassdragsanlegg ikke lenger vil holde anlegget ved like,
skal anlegget fjernes og vassdraget så langt som mulig tilbakeføres til forholdene slik de var før
anlegget ble bygd. Før nedlegging skal eieren gi alle interesserte underretning god tid i forveien….»
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3. Resultater
Nedenfor følger en oversikt over hvilke objekter; dvs. barrierer, demninger og andre potensielle
vandringshindre, som ble befart og er vurdert. Der andre vesentlige forbygninger og ombygginger av
de samme vassdragene er kjent, er det også beskrevet.
3.1. Vannforekomst: Tilløpsbekker til Hurdalssjøen vest
Tilløpsbekker til Hurdalssjøen vest omfatter en rekke bekker og mindre innsjøer i nedbørsfeltet. I
følgende innsjøer/elver/bekker innen denne vannforekomsten er det registert demninger/barrierer
/forbygninger o.l.:
 3.1.1. Kjønnstadsæterbekken
 3.1.2. Honsjøen-Hona
 3.1.3. Hona ved Viksvangen
Tabell 2. Oversikt over konklusjoner for VF Tilløpsbekker til Hurdalssjøen vest (002-1574-R).
Innsjø/elv:
Kjønnstadsæterbekken
Honsjøen-Hona
Hona ved Viksvangen
Endring ift.
karakteriseringen/
klassifiseringen:

Nei

Sum påvirkningsgrad (HyMo) i
vannforekomst:

Prioritet:
3
2 (Tiltak foreslått i tiltaksanalysen)
0. Er ingen hindring nå.
3 (middels)
Tentativ
klassifisering
HyMo (alene):

God

Figur 7. Oversiktskart over VF Tilløpsbekker til Hurdalssjøen vest, og detaljkart med følgende
barrierer/deminger: A Kjønnstadsæterbekken, B Honsjøen - Hona og C Hona ved Viksvangen.
Anbefalinger og konklusjoner innen VF Tilløpsbekker til Hurdalssjøen vest
 Barrieren i Kjønnstadsæterbekken bør forbedres når det passer, av Bjerke JFF og/eller grunneier.
Bør senest vurderes når skogsbilveien skal utbedres.
 Barrieren ved utløpet av Honsjøen bør prosjekteres videre. Må vurderes sammen med
skogsbilveien.
 Tidligere barriere midt i Hona har «brutt sammen», men hovedløpet går/har gått rundt vanninntaksdammen. Ikke problematisk i dag.
Ingen av barrierene synes for øvrig å ha så stor effekt på vannforekomstens økologiske tilstand, at det
kreves tiltak etter vannforskriften. Det er likevel god forvaltning å gjennomføre begge tiltakene.
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3.1.1. Kjønnstadsæterbekken

Tabell 3. Konklusjon/vurdering for Kjønnstadsæterbekken.
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:

Merknader/kommentarer:

Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

3

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
Nei
miljømålet i 2021
Vann-nett:
Krysningspunktet mellom skogsbilveien og bekken er noe problematisk slik det er
utformet i dag. Men det er usikkert om fisk går så høyt opp i bekken, og marginale
gyteområder oppstrøms veien. Barrierer bør uansett fjernes der det er mulig.
Av grunneier og Bjerke Jeger- og Fiskerforening (BJFF).
Kan gjøres svært enkelt ved å anlegge stein/steingrupper nedenfor, slik at det
skapes én til to «naturlige» fisketrapper. Vannstanden inni røret bør være > ca. 10
cm ved normalvannføring. Alternativt kan røret legges noe dypere og uten fall
(evt. svakt motfall) og gjerne økt rørdiameter dersom/når skogsbilveien skal
utbedres, noe som vil være et langt mer omfattende/kostnadskrevende tiltak.
Forholdene ligger godt til rette for enkelt å anlegge et par små, diskrete «fisketrapper» av naturlige stein på stedet. Det er liten vannføring i bekken, og ingen
potensielle problemer med tiltaket kan ses, så lenge det ikke gjøres mer enn
nødvendig. Kan gjøres med håndkraft alene. Vannet lekker delvis under røret, slik
at det er svært lite vann i røret sommerstid. Ved stor vannføring antas fisk å
kunne passere.
Alt. I) 0,-. Kun arbeidskraft.
Potensielle
Dugnad.
Alt. II) kostnader med
finansierings Alternativt vei-/grunneier.
utbedring av vei (lavt).
-kilder
BJFF
Potensielle
Grunneier.
(Evt. grunneier/veieier).
medaktør:

Tabell 4. Bakgrunnsopplysninger om barrieren ved Kjønnstadsæterbekken.
Sted:
Kommune:
Befart dato:
Type barriere/HyMo:
Eierforhold:
Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:
Andre mål på barrieren:
Størrelse på rør:
Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:
Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk i
denne bekk:

Kjønnstadsæterbekken.
Ved Kjønnstadsæter.
Nannestad
20.08.16

UTM (EU89, sone 33):

Nord: 6693469 Øst: 277923

Konsesjon/lenke i NVE:
Befart av:

Betongrør (kulvert)
under skogsbilveg.
Grunneier: MEV

Formål:

Nei
Helge B. Pedersen (MEV
også invitert/orientert)
Skogsbilvei.

Opp: Problem ved liten
vannføring
Ned: Ingen problemer.
Ca. 20 cm
-

Andre interessenter/
kulturminner:
Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning:
Spranghøyde:

BJFF.
Ikke kulturminne.
Nei

Barrierehøyde: Ca. 20 cm
Dybde på kulp: Ca. 40 cm
0 - 1 cm

Lengde: Ca. 6,5 m
Diameter: Ca. 80 cm
Nei

Vanndyp i rør/kulvert:

Antatt ca. 700-750 m
Dagens: Ca. 600 m
1

Potensiell ny strekning:

Antatt ca. 100-150 m

Kommentar ny
gytestrekning:
Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:

Marginal kvalitet (lite vann)
og forholdsvis kort lengde.
0,17
FG, BE samt vannfall, vanndyp i røret (fig. 8,) habitategenskaper og faglig skjønn.

0,5
God

Antatt virkningsgrad:
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-

Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:







Dønnum B. O. 2001.
Pedersen H. B, m.fl. 1995.
Pedersen H. B, 2012.
Notat fra Huvo 1/2015.
Ødegård F. E., m.fl. 1994.

Figur 8. Bilder av krysningspunkt mellom skogsbilveien og Kjønnstadsæterbekken.
Supplerende opplysninger om Kjønnstadsæterbekken
En optimalisering av gytemuligheten til Honsjøen (inn- og utløpsbekk) vil kunne medføre at behovet
for å sette ut fisk ikke lenger vil være tilstede. Dvs. fjerne menneskeskapte problemer/gjennomføre
avbøtende tiltak. Honsjøen er et mye brukt fiskevann.
I den verste forsuringsperioden var bekken fisketom pga. foruring. Bekken er kalket med korallgrus,
og fungerer godt (i nedre partier) etter kalkingen. Et overslag fra tidligere elektrofiske tilsier at det er i
størrelsesorden 2-300 ørretunger på de nedre deler av bekken.
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3.1.2. Honsjøen – Hona

Tabell 5. Konklusjon/vurdering for Honsjøen – Hona.
Prioritet:

Vurderinger:

Behov for avklaringer:

Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:

Merknader/kommentarer:

Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

2

Nødvendig for å nå
miljømålet i 2021

Nei (ikke
Egen tiltaks-ID i
5101-2010-M
med
Vann-nett:
dagens VFinndeling)
Demningens utforming innebærer tilnærmet full stopp for oppvandrende fisk fra
Hona til Honsjøen. I tillegg krysser bekken vei i rør/kulvert, men bortsett fra at det
delvis er ødelagt innerst og dermed sperrer litt, så ligger røret slik at fisk kan
passere inni, men ikke videre opp i sjøen. Det bør gjenskapes vandringsmuligheter
for fisk her. Flere løsninger er aktuelle.
Ja, med grunneiere, Bjerke JFF, vannverkseier samt lovverket/søknader. Også
tiltakshaver og finansiering må avklares. Det bør lages en detaljert plan.
Skogsbilveien må inngå i planen. Samtidig bør selve dammen/demningen
diskuteres. Skal den saneres, beholdes eller renoveres/fornyes.
 Det enkleste er å lage omløp på vestsiden av demningen (langs betongkanten)
og skjære hull i betongkanten på vestsiden, samt fjerne det som er ødelagt
inne i røret. Må da evt. forsterkes/sikres mot videre utgravinger.
 Alternativt kan det støpes/lages en enkel, smal fisketrapp som benytter
eksisterende betongkonstruksjoner.
 Fordi røret/kulverten delvis synes å være ødelagt inni, kan det også vurdres å
grave opp hele røret, og legge et nytt rør/kulvert. Da er det viktig å bruke stor
diameter, og vurdere «fisketrapp» delvis inni røret, og evt. trekke veien litt
lenger mot sør og/eller gi veiens skulder et bedre fundament. Aller helst bør
det lages en bro, som også ivaretar fiskens vandringsmuligheter over
demningen, der «naturlig» stigende bekkbunn kan etableres.
 Alternativt kan demningen legges ned, dvs. senke vannstanden i sjøen ca. 1
meter, men det vil være forholdsvis dramatisk ift. andre brukerinterresser
(fiske/friluftsliv, landskapsestetikk).
 Det kan også vurderes ulike «mellomløsninger», bl.a. noe nedsenking av
vannspeil kombinert med en «naturlig» steinvoll i utløpet og «naturlig»
bekkebunn i bro/kulvert under en ombygd vei.
Det anbefales å se nærmere på de ulike mulighetene da flere alternativer finnes
og tiltak her antas å kunne gi betydelig ørretrekruttering til Honsjøen.
Det finnes et fotografi (eies av Cato Sand) som viser nyrenovert demning i 1912.
Formålet var den gang vann til sagbruk/fabrikk for bl.a. kosteskaft/økseskaft osv. i
Hondalen. Det er gitt opplysninger om at det foregikk tømmerfløting ca. i 1933,
men det er noe usikkert. I 1936 er det dokumentert at «Honavann» ble etablert
for å skaffe drikkevann til bygda. Nåværende demning ble renovert/bygd i 1969,
og økte vannspeilet med ca. ½ meter. Et fastmerke står på fjellet i sørenden. I
1986/87 ble vannrørene ødelagt av flom, og ikke gjennoppbygd. Hona Vannverk
ble overdratt til Nannestad kommune, men detaljer i avtalen er pt. ikke avklart.
Avhengig av løsningsvalg: Noe Potensielle
Vei/grunneiere. Evt. Nannestad
høy dersom ny veikrysning/
finansierings kommune (hvis eier av «Honademning skal inngå.
-kilder
vann»). Evt. eksternt, BJFF.
Grunneier(e), vannverks-/
Potensielle
BJFF og 4 grunneiere
dameier eller BJFF.
medaktør:

Tabell 6. Bakgrunnsopplysninger om barrieren ved Honsjøen – Hona
Sted:
Kommune:
Befart dato:

Utløp av Honsjøen
Nannestad
01.09.2014

UTM (EU89, sone 33):
Konsesjon/lenke i NVE:
Befart av:
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Nord: 6691794 Øst: 278576
Nei
Helge B. Pedersen, Magnus
Sæten og Alf Solberg (BJFF)
(Almenningen ble også

Type barriere/HyMo:

Betongdemning, og
kulvert av metallrør.
Støpte kanter mellom
demning og rør.

Formål:

Eierforhold:

Grunneiere: Bjerke
Almenning, MEV, Thor
Kristoffer Engelstad og
Anders Ulsaker.
Eier av tidligere/nedlagt
vannverk: Muligens
Nannestad kommune.
Opp: Full stopp.
Ned: Ikke problem.
Ca. 1,2 m

Andre interessenter/
kulturminner:

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:
Andre mål på barrieren:

Størrelse på rør:
Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:

Avstand mellom
rørmunning og demning
ca. 2 x 2 m.
Lengde: Ca. 6 m
Diameter: Ca. 105 cm
Nei

invitert/orientert)
Ukjent opprinnelse.
I 1912: Sagbruk/industri.
Ca. 1930: Tømmerfløtning(?)
1936: Drikkevann («Honavann»).
1969: Dammen ble utbedret.
Skogsbilvei krysser i rør
umiddelbart nedenfor.
BJFF.
Ikke kjent kulturminne, men
tidligere drikkevannskilde.
(Honavann).
Verneplan III

Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:

Nei

Vanndyp i rør/kulvert:

Ca. 5 cm

Antatt virkningsgrad:

Ca. 10 m.

Barrierehøyde: Ca. 1,2 m
Dybde på kulp: Ca. 30 cm

-

Antatt ca. 30 – 40 m
gytestrekning samt 300
m med loner gjennom
ei myr, og så noe
elvestrekning igjen, før
varierende strykpartier
videre nedstrøms.
1

Potensiell ny strekning:

Som den naturlige (fri
oppvandring fra utløpsbekk).

Kommentar ny
gytestrekning:

Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk i
denne bekk:

0,5
Moderat

Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:

Svært høy kvalitet på de
første 30-40 m nedenfor
2
demningen (1,2 ørret/m ).
Deretter lavere kvalitet
gjennom myrområdet, og
videre nedstrøms. Det er
ikke avklart hvor langt ned
småfisk antas å vandre fritt
opp- og ned.
Ukjent (uegnet metode)
FG, fisketetthet i denne
bekken og innløpsbekk. Ca. >
40-50 % tap, sårbar bestand.

Annet:
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:

Honsjøens areal er 0,342 km . (Kilde NVE Atlats).
 Dønnum B. O. 2001.
 Notat fra Huvo 1/2015.
 Ødegård F. E., m.fl. 1994.
 Thor Kristoffer Engelstad, Cato Sand, Espen Asakskogen, Morgan Ruste (pers.
med).

Sum antall kunstige
vandringshindre:

2
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Figur 9. Bilder av barrieren ved utløpet av Honsjøen, og skogsbilveien som krysser umiddelbart
nedenfor. Røret/kulverten er delvis i stykker innvendig. Slik overløpet er konstruert, kan ikke fisk
passere opp til sjøen.
Supplerende opplysninger om Honsjøen - Hona
Demningen er et totalt vandringshinder for fisk som skal vandre fra Hona og opp til Honsjøen.
Det ble tidligere stipulert at Kjønnstadsæterbekken produserer ca. 2-300 ørretunger og Hona hadde
minst ca. 100-150 ørretunger, i tillegg til fisk fra områdene lengre ned i myrområdet/elva.
Bjerke JFF har de siste par årene fått tillatelse til å foreta elektrofiske i bekken for aktivt å flytte fisk
derfra og opp i innsjøen. Det er da blitt fanget nærmere 200 fisk årlig (Morgan Ruste, pers.med). I
tillegg opplyses det fra lokalt hold om at ørreten høyst sannsynlig kan vandre forholdsvis lang ned/opp
videre nedstrøms i myrområdet/elva.
For Honsjøen innebærer denne barrieren dermed en tapt ørretproduksjon på minst 40-50 %, høyst
sannsynlig betydelig mer. Ørretbestanden i Honsjøen vurderes som sårbar, fordi den også er påvirket
av langtransportert luftforurensing og derfor (periodevis) kan ha sviktende reproduksjon i
innløpsbekken (som er mer forsuringsutsatt enn utløpsbekken). I tillegg er det høyt fisketrykk i sjøen.
Dersom både Kjønnstadsæterbekken og Hona (utløpsbekken) produserer ørretunger omtrent slik det
ville vært naturlig, er det all grunn til å tro at foreningen (BJFF) kan stoppe med supplerenede
fiskeutsettinger, til tross for et høyt fisketrykk i Honsjøen. Bjerke JFF har gjennom mange år satt ut ca.
50 ørreter årlig som støtteutsettinger.
Det må bemerkes at Honsjøen har svært stor verdi som fiske/rekreasjonsområde lokalt og regionalt, og
brukes bl.a. av flere skoler (Nannestad, Skedsmo, Jessheim vgs.), samt til fiskekonkurranser osv.
Det er mulig at dagens vannspeil i innsjøen er noe høyere enn det burde vært, målt ift. «fastmerket»
som er slått ned i fjellet (Thor Kristoffer Engelstad pers.med.).
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3.1.3. Hona ved Viksvangen

Tabell 7. Konklusjon/vurdering for demningen i Hona ved Viksvangen.
Prioritet:

Vurderinger:
Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:
Merknader/kommentarer:

Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

0. Ikke
Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
Nei
barriere miljømålet i 2021
Vann-nett:
lenger.
Den gamle drikkevannsdammen/demingen har i dag ingen barriere-effekt. Tiltak
er ikke nødvendig (bortsett fra å rydde/sanere den gamle bygningen og rørene).
Nannestad kommune følger opp videre.
Ingen
Ørret fra Hurdalssjøen går opp i nedre deler av Hona for å gyte. Men det er ikke
avklart om den kommer opp strykpartiene nedenfor og opp hit, eller om det kun
er stasjonær fisk/fisk fra Honsjøen som finnes på denne strekningen.
Potensielle
finansierings
-kilder
Potensielle
medaktør:

Tabell 8. Bakgrunnsopplysninger om demningen i Hona ved Viksvangen
Sted:
Kommune:
Befart dato:
Type barriere/HyMo:
Eierforhold:

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:
Andre mål på barrieren:
Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:
Fragmenteringsgrad:
Klasse for fisk i denne
bekk:
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:

I Hona ved Viksvangen
Nannestad
28.05.17
Betongdemning.
Grunneiere: MEV
Fallrettigheter: Uavklart
pt. hvem og hva som er
overdratt fra tidligere
Hona Vannverk.
Opp: Ikke nå lenger
Ned: Ingen problem
Tidligere: Ca. 0,8 m

Toppløp ca. 1 m fra
bunnen
Ja, omløp ser ut til å ha
vært der hele tiden.
Antatt helt opp fra
Hurdalssjøen
0
0
Svært god

UTM (EU89, sone 33):
Konsesjon/lenke i NVE:
Befart av:
Formål:
Andre interessenter/
kulturminner:

Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:
Antatt virkningsgrad:
Potensiell ny strekning:
Kommentar ny
gytestrekning:
Barriere-effekt:
Vurderingsgrunnlag:

Ingen.
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Nord: 6690196 Øst: 281764
Nei
Helge B. Pedersen.
Drikkevannsdam
Ikke kjent kulturminne.
Tidligere «Honavann», dvs.
lokalt drikkevannsuttak. Se
for øvrig beskrivelsene av
Honsjøen.
Nei (naturlig barriere ca. 200
m oppstrøm)
Ca. 7 m.

God
Pt. ingen barriere.
0
Ingen hindringer pt.

Figur 10. Bilder av det tidligere drikkevannsuttaket i Hona. Vannet har gravd seg rundt
demningen. Hovedløpet i elva går utenfor den
tidligere dammen.

Supplerende opplysninger om Hona ved Viksvangen:
Den gamle demningen er sjekket opp etter tips. Barrieren har sannsynligvis vært et sideløp fra
hovedelva. Det er uansett ingen barriere der i dag, da tidligere demning er brutt delvis sammen.
Flommen i 1986/87 ødela vannrørene også. Den gamle bygningen/rørene må ryddes opp/saneres.
Basert på opplysninger fra beboer nær Hona (Aleksander Wogstad pers. med.) er det en del ørret i
elva, og det antas at ørreten ved normal høstflom går forbi strykpartiet ved veien til Tømte og videre
oppover. Restene fra det gamle sagbruket som berørte elva nede ved veien til Tømte er fjernet, dvs.
elva har naturtilstand der (Op cit.).

Figur 11. Naturlig barriere (Raufossen) for fisk ca. 200 m oppstrøms demningen.
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3.2. Vannforekomst: Hegga bekkefelt
Hegga bekkefelt omfatter en del bekker, Heggetjern (0,19 km2, jf. NVE Atlas) og noen mindre tjern i
nedbørsfeltet til elva Hegga. I følgende innsjøer/elver/bekker innen denne vannforekomsten er det
registert demninger/ barrierer/forbygninger o.l.:
3.2.1. Heggetjern utløp

Tabell 9. Oversikt over konklusjoner for VF Hegga bekkefelt (002-1736-R).
Innsjø/elv:
Heggetjern (utløpsdemning):
Endring ift.
Ja
karakteriseringen/
klassifiseringen:

Sum påvirkningsgrad (HyMo) i
vannforekomst:

Prioritet:
3
3 (moderat)

Tentativ
klassifisering
HyMo (alene):

God

Figur 12. Oversiktskart over VF Hegga bekkefelt, og detaljkart med: A: Demningen ved Heggetjern.
Anbefalinger og konklusjoner innen VF Hegga bekkefelt
 Ift. vannforskriften alene er tiltak ikke nødvendig. Nytte-kostnad for økologi vurderes til å være
liten. Men gjøres det tiltak av andre årsaker, må også vannforskriften vurderes.
Tabell 10. Konklusjon/vurdering for Heggetjern (Heggetjenn).
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:

Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

3

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
Nei
miljømålet i 2021
Vann-nett:
Det er svært god rekruttering av ørret i innløpsbekkene (Tomtebekken og
Våtrudbekken). Både ørret og abborbestanden i vannet oppgis til å være gode,
både mht. tettheter og størrelsesfordeling. Selv om tjernet er demmet opp mye,
kan det ikke sees vesentlige økologiske problemer enten demningen blir værende
med dagens vannstand, eller fjernes (naturtilstand).
Demningen er i forfall, og det bør vurderes å foreta sikringer eller grundigere
vurderinger de nærmeste årene av den grunn.
 Stabilisere og sikre dagens demning.
 Fjerne demningen.
 En mellomløsning ved å senke vannspeilet til en mindre demning.
Slike vurderinger gjøres uavhengig av vannforskriften, men vannforskriften skal
være en premiss i gjennomføringen. Med mindre adkomsten/oppvandringsmuligheten i innløpsbekk forringes, er alle tre valgalternativene innenfor
vannforskriftens krav.
Utløpsbekken har, og vil ha, liten økologisk betyding for Heggetjern så lenge
innløpsbekkene fungerer så godt.
Høyt ved renovering av
Potensielle
demningen, ellers ingen.
finansierings
-kilder
Potensielle
medaktør:
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Tabell 11. Bakgrunnsopplysninger om barrieren ved Heggetjern.
Sted:
Kommune:

Utløp av Heggetjern (til
Vesleelva)
Hurdal

UTM (EU89, sone
33):
Konsesjon/lenke i
NVE:

Befart dato:

17.08.16

Befart av:

Type barriere/HyMo:

Murdam med stein og
betong
Dameier: Hafslund
produksjon AS.
Grunneier: MEV
Opp: Full stopp
Ned: Problematisk
3,4 m

Formål:

Eierforhold:

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:
Andre mål på barrieren:

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:

Andre interessenter/
kulturminner:
Antatt naturlig
barriere i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:

1 luke (0,7 m bred).
Overløp hele damkrona.
Det er også et hinder på
ca. 0,5 m, ca. 10 m
nedstrøms demningen.
Nei

Antatt virkningsgrad:

Nord: 6698495 Øst: 277845
Nei.
Eierforhold avklar av NVE i
brev 12.02.2016.
Konsekvensklasse 0, men
ingen vedtak (jf.
Damdatabasen SIV).
Helge B. Pedersen, Stig
Nordli og Fredrik Rølsåsen
Drikkevannskilde lokalt,
samt tømmerfløtning.
Ikke kjent kulturminne.
Verneplan III
Nei. Men strykpartier
nedenfor.
Ca. 1 7 m.

3,4 m

-

Ukjent. Vesleelva er ca.
2,7 km lang fra
Heggetjern til Hegga, men
stedvis med strykpartier.
1

Potensiell ny
strekning:

Som naturlig strekning.

Kommentar ny
gytestrekning:

Fragmenteringsgrad, FG:
Klasse for fisk i denne
innsjø/elv:

0,5
God

Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:

Ikke vurdert, men utløpsbekken ville hatt liten
betydning for fiskeproduksjonen til Heggetjern.
Ukjent (uegnet metode).
Reguleringshøyde, FG og
faglig skjønn. Meget god
rekruttering fra innløpsbekker, dårligere
habitategenskaper og
strykpartier i utløpsbekk.

Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:





Sum antall kunstige
vandringshindre:

Pedersen H. B, m.fl.
Pedersen H. B, 2012.
Ødegård F. E., m.fl. 1994.
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Figur 13. Bilder av demningen i utløpet av Heggetjern.
Supplerende opplysninger om Heggetjern
Innløpsbekkene Våtrudbekken og Tomtebekken er elektrofisket flere ganger, og har høy tetthet av
ørretunger. Også lokale informanter forklarer at Heggetjern har gode bestander av ørret og abbor selv
om utløpsbekken er en absolutt barriere for fisk opp fra utløpsbekken (Vesleelva). I forhold til
vannforskriften vil Heggetjern (selv lokalt) havne i tilstanden «God» per i dag. Det ble derfor ikke
brukt mye tid videre på befaringer nedover Vesleelva, men den er stedvis bratt, og det er tvilsomt om
fisk går hele veien fra Hegga og opp pga. naturlige strykpartier. Både fisk som eventuelt slipper seg
ned fra Heggetjern og bekkestasjonær fisk, vil kunne slippe seg videre til Hegga og Hurdalssjøen.
Demningen lekker, og klarer ikke å holde vannstanden i innsjøen. Anslagsvis 2/3 av det vannet som
rant ut ved befaringstidspunktet, skyldes lekkasjer. Det finnes rester etter en tømmerrenne (el.l.)
nedenfor demningen.
Økologisk effekt i utløpselva (Vesleelva) er styrt av at barrieren ligger helt øverst i elva, og dermed
meget liten BE (ikke kvanitifiserbar pt).
Men i vurderingen av om eksisterende demning skal utbedres, reduseres eller fjernes er fiske- og andre
friluftsinteresser samt landskapsestetikk viktige temaer som bør vurderes. I forhold til vannforskriften
vil det viktigste punktet være å sikre at innløpsgytingen opprettholdes på et høyt nivå.
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3.3. Vannforekomst: Bekkefelt til Øyangen
Bekkefelt til Øyangen omfatter en del bekker og mindre innsjøer i nedbørsfeltet. I følgende innsjøer/
elver/bekker innen denne vannforekomsten er det registert demninger/barrierer/forbygninger o.l.:
3.3.1. Handkleputten

Tabell 12. Oversikt over konklusjoner for VF Bekkefelt til Øyangen (002-1734-R).
Innsjø/elv:
Handkleputten utløpsbekk
Endring ift.
Nei
karakteriseringen/
klassifiseringen:

Sum påvirkningsgrad (HyMo) i
vannforekomst:

Prioritet:
0. Er ingen hindring nå.
2 (liten)
Tentativ
klassifisering
HyMo (alene):

Svært god

Figur 14. Oversiktskart over VF Bekkefelt til Øyangen, og detaljkart med følgende fysiske inngrep:
A Utløpet av Handkleputten.
Anbefalinger og konklusjoner innen VF Bekkefelt til Øyangen
Omløpet som er etablert (gravd) i utløpet av Handkleputten innebærer fri vandring for fisk både opp
og ned, uten noen problemer.
Tabell 13. Konklusjon/vurdering for demningen ved Handkleputten.
Prioritet:
Vurderinger:
Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:
Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

0

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
Nei
miljømålet i 2021
Vann-nett:
Det er bygget en «naturdemning» i utløpet for lenge siden, men gravd et omløp
på sørsiden som gir fisk fri passasje både opp og ned.
Nei.
Ingen oppfølging er nødvendig.
Ingen.
Ingen.

Potensielle
finansierings
-kilder
Potensielle
medaktør:

-
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-

-

Tabell 14. Bakgrunnsopplysninger om demningen ved Handkleputten.
Sted:

UTM (EU89, sone 33):

Nord: 6703968 Øst: 271013

Kommune:
Befart dato:

Utløpet av
Handkleputten
Gran
17.08.16

Konsesjon/lenke i NVE:
Befart av:

Type barriere/HyMo:

Jordfyllingsdam

Formål:

Eierforhold:

Grunneier: MEV

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:

Opp: Fri vandring
Ned: Fri vandring
1,5 – 2,0 m

Andre mål på barrieren:

Lengden på omløpet er
ca. 60 m
Ja (gravd «naturlig» løp,
ved siden av det
opprinnelige).
Som i dag.

Andre interessenter/
kulturminner:
Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:

Nei
Helge B. Pedersen, Stig
Nordli og Fredrik Rølsåsen
Noe uklart, sannsynligvis
viltvann for andefugl mm.
Ingen.
Ikke kjent kulturminne.
Nei.

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:
Fragmenteringsgrad, FG:
Klasse for fisk i denne
bekk:
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:

1 (men 0 pga. omløp)

Antatt virkningsgrad:

Potensiell ny strekning:
Kommentar ny
gytestrekning:

Ca. 80 m.

0 m.
Svært god.

-

Omløpet er bygd slik at det i
seg selv fungerer godt som
gyte- og oppvekstområde.
Barriere-effekt, BE:
Svært god
Vurderingsgrunnlag:
Det kunstige omløpet har
svært gode fysiske kvaliteter,
og ingen hindringer.
Observasjoner under befaringen og Fredrik Rølsåsen pers. med.
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Figur 15. Bilder av Handkleputten øverst tv., av starten på omløpet, av selve omløpet («ny» bekk) og
jordfyllingsdammen med enkel skogsbilvei på toppen.
Supplerende opplysninger om demningen ved Handkleputten
Det ble observerte en ørret (ca. 15 cm) i omløpsbekken under befaringen. Det er i tillegg god gyting i
begge innløpsbekkene til Handkleputten.
Det var opprinnelig ei fløyt med myr rundt, der vannspeilet ble hevet med jordfyllingsdammen. Det
var tidligere et lukesystem, som er tettet igjen. Pga. flomproblemer ut på skogsbilveien, ble det for
noen år tilbake etablert nytt overløp på sørsiden, slik det framsto under befaringen.
Oppå jordfyllingsdammen er det anlagt en skogsbilvei fram til overløpet.
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3.4. Vannforekomst: Øyangen
Vannforekomst Øyangen omfatter kun innsjøen, og det er bare demning i utløpet.
Tabell 15. Oversikt over konklusjoner for VF Øyangen (002-251-L).
Innsjø/elv:
Øyangen, dam i utløpet
Endring ift.
karakteriseringen/
klassifiseringen:

Nei

Sum påvirkningsgrad (HyMo) i
vannforekomst:

Prioritet:
3
3 (moderat)

Tentativ
klassifisering
HyMo (alene):

God

Figur 16. Oversiktskart over VF Øyangen med følgende barrierer/deminger: A Utløpsdemning.
Anbefalinger og konklusjoner av VF Øyangen
 Dagens praktisering bør opprettholdes, dvs. ingen aktiv regulering av vannstanden, men la noe
vann renne forbi hele året gjennom åpningen i bunnluka.
 Ved eventuell utbedring av demningen, bør hensyn til fisk innarbeides.
Tabell 16. Konklusjon/vurdering for VF Øyangen.
Prioritet:

Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:

Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:
Potensiell
søker/tiltakshaver:

3

Nødvendig for å nå
miljømålet i 2021

5101-958-M
(Problemkartlegging)
 Demningens utforming innebærer full stopp for oppvandrende fisk fra Hegga
til Øyangen. Nedvandringen er sannsynligvis også problematisk, særlig for fisk
som havner i den nedlagte tømmerrenna på feil side. Men rekrutteringen inn
til Øyangen av ørret er god, og høyst sannsynlig er det også god bestand av
stasjonær ørret nedstrøms demningen, slik at den økologiske konsekvensen
av barrieren ikke ansees som stor.
 Det er viktig at innsjøen ikke tappes ned aktivt om vinteren/våren, av hensyn
til egg/rogn hos røye (Johnsen m.fl. 2016). Videre bør det være en viss
minstevannføring i Hegga hele året, av hensyn til fisken. Dersom vannet ikke
reguleres aktivt, men varierer innenfor naturlige svingninger, er demningen
neppe noe stort problem vurdert ift. vannforskriften.
Grunneier/fallrettshaver/regulant bør unngå aktiv regulering av innsjøen.
 Unngå aktiv regulering av demningen. Bruke naturlige vannstandsvariasjoner.
 Dersom det skal gjøres vedlikeholds-/oppryddingsarbeid o.l. ifm.
demningen/tømmerrenna, så bør også hensyn til fisk innarbeides. Ideelt sett
bør fisk kunne vandre opp i sjøen, og fisk som slipper seg ned bør ikke skades
av høye fall på fjell/steingrunn, eller bli innestengt i tømmerrenna.
Ingen.
Potensielle
finansieringskilder
Potensielle
medaktør:
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Nei

Egen tiltaks-ID i
Vann-nett:

Tabell 17. Bakgrunnsopplysninger om barrieren ved Øyangen.
Sted:
Kommune:
Befart dato:

Øyangen utløp
Gran og Hurdal
17.08.2016

UTM (EU89, sone 33):
Konsesjon/lenke i NVE:
Befart av:

Type barriere/HyMo:

Opprinnelig tørrmurt. På
fjell. Senere lagt på en
betongstøp.
3
13,9 mill. m
Grunneier: MEV
Fallrettigheter:Hafslund
Produksjon/E-CO
Opp: Ja
Ned: Nei, men redusert.
Ca. 3,5 m.

Formål:

Oppdemmet volum:
Eierforhold:

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:
Andre mål på barrieren:

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:

Maks høyde ca. 5 m.
Dagens vannstand ca. 2m
lavere enn maks.nivå.
Nei

Andre interessenter/
kulturminner:
Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:

Antatt virkningsgrad:

Nord:6697666 Øst:275312
Konsesjonsfri regulering
Stig Nordli, Fredrik
Rølsåsen og Helge B.
Pedersen. GLB
invitert/orientert.
Tømmerfløting og
vannkraftproduksjon.

Vassdraget inngår i
Verneplan III
Neppe kulturminner.
Nei
Ca. 29 m.

Barrierehøyde: ca. 3,5 m
Dybde på kulp: -

Sannsynlig naturlig
vandringhinder er
Geitryggfossen, ca. 4 km
nedstrøms demning.
1

Potensiell ny strekning:

Evt. ny strekning ca. 4 km,
men nedstrøms.

Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):

Fragmenteringsgrad, FG:
Klasse for fisk i denne
innsjø:

0,5
God

Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:

Stor potensiell strekning
nedstrøms, men det er
tilstrekkelig gyting
oppstrøms barrieren.
Ukjent (uegnet metode).
Vurderingen er ift. FG,
reguleringshøyde, og
tilstanden for fisk.
Rekrutteringen fra innløpsbekkene er meget god.
Røyebestanden er meget
svak, i hovedsak pga.
reforsuring, men muligens
i kombinasjon med
tidligere nedtappinger
(Johnsen m.fl. 2016).

Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:

 Johnsen, S.I., m.fl. 2016.
 Lie E. F. 2014.
 Lunder K. 1988.
 Lundheim N. I. 2005.
 Norum, I.C.J., m.fl. 2012.
 Wilberg, J.H. 1998.
 Ødegård F. E., m.fl. 1994.
 Øxnevad, S. A. 1996.
2
Øyangens areal er 4,03 km jf. NVE Atlas.

Sum antall kunstige
vandringshindre:

Kommentarer:
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Figur 17. Bilder av demningen i Øyangen, med den gamle tømmerrenna.
Supplerende opplysninger om demningen i utløpet av Øyangen
Fordi det er gode, robuste fiskebestander både i Øyangen (bortsett fra røye) og Hegga, vurderes nye
fysiske tiltak å gi liten økologisk gevinst. Den kunstige vannstandsøkningen i Øyangen er forholdsvis
liten ift. økologiske påvirkning, slik vannforskriften legger til grunn.
Dersom demningen en gang i framtiden skal saneres og tilstanden tilbakeføres til naturtilstanden, er
det viktig også å ta vannforskriften inn som del av et slikt vurderingsgrunnlag. Det er da særlig
tilgjengligheten til gytebekkene som bør vurderes. Langselva/Svartbekken er delvis gitt nytt (kunstig)
løp.
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3.5. Vannforekomst: Hegga
Vannforekomsten omfatter kun hovedelva mellom Øyangen og Hurdalssjøen.
På følgende strekninger i elva er det registert barrierer/forbygninger/hydromorfologiske påvirkninger:
 3.5.1. Hegga midt, ca, 1,2 km nedenfor Øyangen
 3.5.2. Hegga utløp, til Hurdalssjøen
I tillegg er det demning og vandringshinder øverst i elva, mot Øyangen, se denne VF, kap. 3.4.
Tabell 18. Oversikt over konklusjoner for VF Hegga (002-1735-R).
Innsjø/elv:
Utløpsdemning Øyangen (se kap. 3.4)
Hegga, ca, 1,2 km nedenfor Øyangen
Hegga utløp, til Hurdalssjøen
Endring ift.
Ja
Sum påvirkningskarakteriseringen/
grad (HyMo) i
klassifiseringen:
vannforekomst:

Prioritet:
3
3
2
3 (middels)

Tentativ
klassifisering
HyMo (alene):

God

Figur 18. Oversiktskart over VF Hegga, og detaljkart med følgende barrierer/deminger: A Demningen
i Øyangen, B Forbygning i elva, ca. 1,2 km nedenfor Øyangen og C utløpet mot Hurdalssjøen. Den
røde streket er ved fossen i Geitryggen, som betraktes som et naturlig vandringhinder. Men det er flere
kraftige strykpartier både oppstrøms og nedstrøms det punktet som hemmer/hindrer fiskevandringen,
avhengig av størrelse på fisk og vannføring.
Anbefalinger og konklusjoner innen VF Hegga
 Det bør gjennomføres habitatjusterende tiltak i nedre del av Hegga. Formålet vil være å stabilisere
elveleiet med store stein(blokker), for å bevare gytegrus mm. Tiltaket bør ses sammen med
grunneiers ønske om flomsikringstiltak på nordsiden av elva.
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3.5.1. Hegga midt

Tabell 19. Konklusjon/vurdering for Hegga midt.
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:
Merknader/kommentarer:

0

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
Nei
miljømålet i 2021
Vann-nett:
Det er støpt «gulv» i elvebunnen på en strekning på om lag 40 meters lengde som
vanskeliggjør oppvandringen, særlig ved liten vannføring og for små fisk. Voksen
fisk passerer sannsynligvis ved normalt god vannføring. Det vurderes som lite
hensiktsmessig med tiltak her av hensyn til fisk/økologi fordi tiltaket utgjør så liten
del av hele elva og vandringsmulighetene forøvrig også er begrenset naturlig. I
tillegg er det sannsynlig at elvebunnen naturlig har vært svært kupert på denne
strekningen, muligens med hindringer for (små) fisk.
Nei.
Ingen.
Det er flere forbygninger i elvesvingene oppstrøms, bygget av tømmer og
«steingjerder». Ingen av disse har i dag vesentlig påvirkning på elvas hydromorfologi eller dyreliv. De ble bygget for at tømmeret ikke skulle havne på land.

Tabell 20. Bakgrunnsopplysninger om barrieren ved Hegga midt.
Sted:

I elva Hegga, ca. 1,2 km
fra Øyangen.
Hurdal
17.08.16

UTM (EU89, sone 33):

Nord: 6696687 Øst:275850

Konsesjon/lenke i NVE:
Befart av:

Formål:

Eierforhold:

Forbygning. Støpt
«elvebunn» og
forbygninger på land
langs elvebredden av
betong, tømmer og stein.
Grunneier: MEV.

Nei
Stig Nordli, Fredrik
Rølsåsen og Helge B.
Pedersen
Tømmerfløting.

Antatt kunstig
barriereeffekt:

Opp: Delvis
Ned: Ingen.

Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:

Det er støpt i en lengde
på ca 40 m, med høydeforskjell/nivå på ca. 10 m.
4 – 5 m bred.
Ukjent. Ikke befart hele
elva, men naturlig stopp
ved Geitryggen.
-

Kommune:
Befart dato:

Type barriere/HyMo:

Andre mål på barrieren:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:
Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk i
denne bekk:
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:
Kommentarer:

God

Andre interessenter/
kulturminner:
Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:
Potensiell ny strekning:

Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):
Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:

Kun befaringen.
Ingen.
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Ingen kjente.
Verneplan III
Delvis, krevende svaberg
og strykpartier for (små)
fisk flere steder i elva.
Ca. 40 m.

Neppe total barriere, kun
muligens redusert
oppvandringsmulighet.
-

Skjønn. (Kun antatt å være
delvis hindring).

Figur 19. Bilder av støpt «gulv» i elva for å lette tømmerfløtningen, og forbygninger av tømmer og
stein noe høyere opp i elva Hegga.
Supplerende opplysninger om Hegga midt
Elva er ca 6,5 km lang, og faller 280 høydemeter. Den ligger i et forholdvis bratt og berglendt terreng
og har flere steder kraftige strykpartier som er krevende for fisk å forsere. Fisk fra Hurdalssjøen går
uansett ikke opp til dette punktet, pga. naturlig barriere i hvert fall ved Geitryggen. Det er stasjonær
fisk i hele vassdraget, særlig i Svartkulpen mellom Øyangen og stedet med inngrepet. Den økologiske
effekten av en mulig redusert oppvandring på dette stedet, anses derfor for å være liten.
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3.5.1. Hegga utløp

Tabell 21. Konklusjon/vurdering for Hegga utløp.
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:

Merknader/kommentarer:

Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

2

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
Nei
miljømålet i 2021
Vann-nett:
Den aktuelle strekningen er i stor grad menneskeskapt og dels lagt om i nytt løp
for lenge siden. Det er et meget godt potensiale for å øke rekrutteringen av ørret
til Hurdalssjøen på denne strekningen. I tillegg er det fra grunneiers side søkt om
utbedring i elva av hensyn til flomvern.
Behov for avklaringer er beskrevet i brev fra NVE (02.03.16).
Kombinere hensyn til flomvern med hensyn til fisk (storørret), gjennom å
utarbeide en plan for å forbedre begge deler. Det vil f.eks. innebære å legge ut
store enkeltstein/steingrupper som armerer elveløpet på egnede steder, og
deretter tilføre gytegrus i bakevjer osv. Stabilitet på stein oppstrøms dette
punktet må også vurderes, for å unngå nye oppsamlinger og endret elveløp.
Strekningen består i dag i hovedsak av svaberg samt mellomstore stein som
mobiliseres i flomepisodene. Elvestrukturen er meget ustabil. Det er i dag fare for
oversvømmelse av driftsbygninger under isgangen i vårflommene.
Høyt dersom flomsikring
Potensielle
Regulant/fallrettshaver,
skal være del av dette.
finansieringskilder
grunneier, Hurdalssjøen FA,
Hurdal JFF, Hurdal og
Nannestad kommuner,
Akershus fylkeskommune,
Miljødirektoratet.
Grunneier (MEV)
Potensielle
Fallrettshaver/regulant,
medaktør:
grunneier, Hurdalssjøen FA,
Hurdal JFF.

Tabell 22. Bakgrunnsopplysninger om HyMo ved Hegga utløp.
Sted:

UTM (EU89, sone 33):

Nord: 6696741 Øst:280216

Kommune:

I elva Hegga, nederste ca.
450 meter.
Hurdal

Konsesjon/lenke i NVE:

Befart dato:

17.08.16

Befart av:

Type barriere/HyMo:

Delvis nytt elveløp, utgravinger og forbygning.
Grunneier: MEV samt
private.
Opp: Ingen
Ned: Ingen.
-

Formål:

Uttalelse til søknad om
tiltak er gitt av NVE
02.03.2016.
Stig Nordli, Fredrik Rølsåsen og Helge B. Pedersen
Tømmerfløting

Eierforhold:
Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:
Andre mål på barrieren:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:
Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk i
denne bekk:
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:

Strekning på ca. 450 m
Ukjent lengde. Hele elva
Ikke befart, men naturlig
stopp ved Geitryggen.
Moderat (nedre del).

Andre interessenter/
kulturminner:
Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
Spranghøyde:
Potensiell ny strekning:

Kommentar ny
gytestrekning
Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:

Brabrand, Å., m.fl. 2016.
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Verneplan III.
Ingen andre kjente.
Nei, fri oppvandring fra
Hurdalssjøen.
Ikke ny strekning, men
forbedring av ca. 400 m
elvestrekning.
Vil kunne designes
optimalt.
Stasjonen er klassifisert
(Brabrand 2016).

Kommentarer:

Hvorvidt storørret på gytevandring klarer å forsere strykpartiet ca. 450 m opp i
Hegga under god vannføring eller ikke, er ikke avklart. Ved lav vannføring vil fisk
neppe forsere strykpartiet.

Figur 20. Øverste bildet er av det naturlige strykpartiet, som antas å kunne forseres av stor fisk ved
god vannføring. Det ligger ca. 450 meter fra Hurdalssjøen. Nederste bildet viser nedre del av det
kunstige og ustabile elveløpet, ut mot Hurdalssjøen.
Supplerende opplysninger om Hegga utløp
Det er påvist bekymringsfull lav tetthet av ørretunger i nedre deler av elva (Brabrand m.fl. 2016), med
«Moderat» økologisk tilstand. Grunneier søkte om flomforebyggende tiltak i 2016. Uttalelser til dette
er gitt av Akershus fylkeskommune (22.02.16), Fylkesmannen i Oslo og Akershus (24.02.16) og NVE
(02.03.16). Hovedkonklusjonen er at det må sendes inn mer detaljerte planer til NVE for vurdering av
konsesjonsplikt etter vannressursloven (§ 8). Elva er blitt «kunstig» anlagt på denne strekningen, og
må fortsatt betraktes som et «ungt» og meget ustabilt elveleie. Elva må betraktes som viktig for
rekrutteringen av storørretbestanden i Hurdalssjøen.
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3.6. Vannforekomst: Skrukkelivassdraget
Vannforekomsten består av en rekke mindre innsjøer/tjern og bekker. I Skrukkelivassdraget er det kun
én barriere som er registrert, det er demningen i utløpet av Ostjennet (0,05 km2, jf. NVE Atlas).
3.6.1. Osttjenn

Tabell 23. Oversikt over konklusjoner for VF Skrukkelivassdraget (002-1571-R).
Innsjø/elv:
Osttjenn .
Endring ift.
karakteriseringen/
klassifiseringen:

Ja

Sum påvirkningsgrad (HyMo) i
vannforekomst:

Prioritet:
3
2 (liten)

Tentativ
klassifisering
HyMo (alene):

God

Figur 21. Oversiktskart over VF Skrukkelivassdraget med følgende barrierer/deminger: A demingen i
Osttjenn.
Anbefalinger og konklusjoner innen VF Skrukkelivassdraget
Ift. vannforskriften alene er tiltak ikke nødvendig. Nytte-kostnad for økologi vurderes til å være svært
liten. Men gjøres det tiltak av andre årsaker, bør også vannforskriften vurderes.
Tabell 24. Konklusjon/vurdering for demningen i Osttjenn.
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:
Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

3

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
Nei
miljømålet i 2021
Vann-nett:
Slik demningen er nå, utgjør den en hindring for opp- og nedvandrende fisk, men
den økologiske betydningen av dette anses for å være meget liten.
Ørretrekrutteringen fra innløpsbekken til Osttjenn er god, og det er grunn til å
anta at det er lite fisk som svømmer nedstrøms gjennom myrdraget og videre.
Vannstanden i dammen er nå sterkt nedsenket ift. opprinnelig nivå.
Nei.
Ingen. Evt. tiltak videre antas å være styrt av demningen som kulturminne. Men
dersom det skal gjøres nye tiltak og er mulig, ville det vært ønskelig med enkelt
tiltak for å sikre fri passasje for fisk gjennom luka (f.eks. enkel tre-renne/trapp).
Ingen.
Potensielle
finansierings
-kilder
Potensielle
medaktør:
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Tabell 25. Bakgrunnsopplysninger om barrieren i utløpet av Osttjenn.
Sted:

Osttjenn, utløp.
Skrukkelivassdraget.
Hurdal
17.08.16

UTM (EU89, sone 33):

Nord:6710691 Øst: 267592

Konsesjon/lenke i NVE:
Befart av:
Formål:

Eierforhold:

Steinfyllingsdam
(fløytevannsdeming).
Først tørrmurt (fuget) i
siste halvdel av 1800tallet, forsterket med
betong på 1960-tallet.
MEV.

Ikke kjent.
Stig Nordli, Helge B.
Pedersen. (MEV invitert.)
Heve vannstanden for å
øke vanntrykket
nedstrøms ift.
tømmerfløtingen.

Antatt kunstig
barriereeffekt:

Opp: Ja.
Ned: Ja.

Antatt naturlig barriere
i tillegg:

Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:

Ca. 1,3 m i dag.
Tidligere: ca. 3,1 m.

Andre mål på barrieren:

To damluker ved siden av
hverandre i tre, ikke noe
overløp.
Nei.

Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:

Kommune:
Befart dato:
Type barriere/HyMo:

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:

Fragmenteringsgrad, FG:

Indikativ klasse for fisk i
denne innsjø/bekk:

Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:

Ikke målt, men mye
strykpartier nedstøms.

Andre interessenter/
kulturminner:

Antatt virkningsgrad:
Potensiell ny strekning:

Hurdal JFF.
Kulturminne registrert av
Akershus fylkeskommune.
Verneplan III
Nei, men myrområdet
oppstrøms er lite egnet for
fisk til å passere gjennom.
Ca. 35 m.

Ca. 2 m opp til dagens hull
i damlukene.
-

Ikke vurdert. Utløpsbekk
med liten økologisk
funksjon.
1
Kommentar ny
Det kan være stasjonær
gytestrekning
ørret og gyting i Ostelva,
(inkl. kvalitet):
men store deler har strykpartier og vanskelig
oppvandring.
0,5
Barriere-effekt, BE:
< 0,2 (Helt øverst i
bekken).
For innsjøen liten effekt.
God
Vurderingsgrunnlag:
FG, BE, rekrutteringen i
innløpsbekken samt
naturlige strykpartier,
habitategenskaper og
faglig skjønn.
 Informasjonplakat satt opp av Akershus fylkeskommune ved demningen.
 Pedersen H. B. 2011.
 Pedersen H. B, 2012.
 Ødegård F. E., m.fl. 1994.
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Figur 22. Bilder: øverst tv. av Osttjenn (sett fra demningen), øverst th. fra Osttjenn mot demningen,
nederst tv. like oppstrøms demningen og nederst th. nedstrøms demningen.
Supplerende opplysninger om Osttjennsdammen
Kulturminnet er knyttet til å synliggjøre hvilken betydning fløytinga hadde i tilknytning til
tømmerdriften i Hurdal, og har stor kulturhistorisk verdi.
Vannet lekker gjennom/under demningen, og ved befaringen var det ikke noe klart definert vannløp å
se ut fra demningen. Det var stillestående vann både ovenfor og nedenfor demningen.
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3.6.2. Innløpsbekk til Bergevatnet

Tabell 26. Konklusjon/vurdering for innløpsbekk til Bergevatnet.
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:

Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

3

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
Nei
miljømålet i 2021
Vann-nett:
Bekken renner under skogsbilveien (Bergesætervegen) gjennom et rør. Det skaper
vandringsproblemer for ørret som skal opp fra Bergevatn for å gyte. Ved stor flom
antas gytefisk å kunne passere, men ikke ved liten vannføring. Helst bør dette
utbedres.
Ja, med grunneier og kommune.
Enten legge om veien, etablere noen «naturlige» steintrapper nedenfor, eller lage
enkle «fisktrapper» av laftet rundtømmer (binge) el.l. nedenfor røret, der hvert
trappetrinn bør være < 0,2 m og sprangkulpene (vanndypde) nedenfor bør helst
være > 0,3 m dype. Vannstanden bør heves til > 0,1 m vanndyp inne i røret.
Tiltaket krever en del dugnadsarbeid, men er lite kostnadskrevende (hvis ikke
veien skal legges om).
Lavt
Potensielle
Grunneier, Toten JFF lodd nr. 2
finansierings og Toten JFF lodd 3.
-kilder
Grunneier, Toten JFF
Potensielle
Grunneier, Toten JFF lodd nr. 2
medaktør:
og Toten JFF lodd 3.

Tabell 27. Bakgrunnsopplysninger om barrieren i bekken mellom Volltjernet og Bergevatn.
Sted:
Kommune:
Befart dato:

Totenåsen, mot Hurdal
Østre Toten
31.08.16

UTM (EU89, sone 33):
Konsesjon/lenke i NVE:
Befart av:

Type barriere/HyMo:

Metallrør under
skogsbilvei
Grunneier: Uavklart pt.

Formål:

Eierforhold:

Andre interessenter/
kulturminner:
Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Spranghøyde:

Nord:6712446 Øst:273357
Nei
Erik Olstad (m.fl. fra Toten
JFF), Åse Marit Skjølås, Leif
Nilsen og Helge B.
Pedersen.
Krysning med skogsbilvei
Skogeier.

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Andre mål på barrieren:

Opp: Delvis
Ned: Nei

Størrelse på rør

Lengde: Ca. 8 m
Diameter: 0,8 m
Nei

Vanndyp i rør/kulvert:

Ikke total barriere.

Potensiell ny strekning:

Ikke total barriere.

Kun delvis: 1

Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):
Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:

Mer enn dobbelt så høy
fisketetthet nedenfor som
ovenfor røret.
Ikke total barriere
Fisketetthet. Huvo notat
1/2017.

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:
Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk i
denne bekk:
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:
Kommentarer:

-

Ikke total barriere
God

Antatt virkningsgrad:

Nei.
Barrierehøyde: ca. 0,15 m
Dybde på kulp: < 0,05 m
Ca. 0,05 m.
-

Huvo notat 1/2017.
Fisk har problemer med å passere røret pga. svaberget nedstrøms, som
vanskeliggjør sprang opp i røret.
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Figur 23. Bilde av veikrysningen og innløpsbekk til Bergevatn. Pga. svaberg nedenfor rørmunningen,
vanskeliggjøres oppvandringsmulighetene for gytefisken i Bergevatnet.
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3.7. Vannforekomst: Skrukkelisjøen
Vannforekomsten omfatter kun innsjøen.
Tabell 28. Oversikt over konklusjoner for VF Skrukkelisjøen (002-188-L).
Innsjø/elv:
Skrukkelisjøen, utløpsdemning
Endring ift.
Nei
karakteriseringen/
klassifiseringen:

Sum påvirkningsgrad (HyMo) i
vannforekomst:

Prioritet:
3
3 (middels)

Tentativ
klassifisering
HyMo (alene):

God

Figur 24. Oversiktskart over VF Skrukkelisjøen, med detaljkart over følgende barrierer/deminger:
A Utløpsdeming.
Anbefalinger og konklusjoner innen VF Skrukkelisjøen
Ingen oppfølging nødvendig, eller anbefales basert på vannforskriften alene.
Tabell 29. Konklusjon/vurdering for Skrukkelisjøen.
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:

Merknader/kommentarer:

Kostnadsnivå:
Potensiell søker/
tiltakshaver:

3

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
5101-958-M
miljømålet i 2021
Vann-nett:
(kartlegging)
Vannstandsøkningen i selve innsjøen er for liten til at det ansees for problematisk
etter vannforskriften.
Demningen representerer et klart vandringshinder for oppvandrende fisk, men
økologisk tilstand både i innsjøen og for bekkestasjonær fisk nedstrøms er så
sterkt/robust at det ikke er noe grunnlag for annet enn antatt «God» tilstand.
Nei.
 Vurdert etter vannforskriften vil det ikke være «behov» for tiltak eller
nærmere vurderinger av denne demningen, med mindre aktiv regulering gir
en vesentlig positiv miljøeffekt nedstrøms.
 Vannstanden bør følge naturlige variasjoner (dvs. ikke reguleres aktivt).
 Men dersom det skal gjøres utbedringer av demningen av andre årsaker, bør
det samtidig vurderes å sørge for frie vandringsveier for fisk.
 I utgangspunktet er det ønskelig å fjerne menneskeskapte barrierer/
vandringshindre i vassdrag dersom ikke nytteverdien er større enn ulempen.
Fjerning av demningen og tilbakeføring til naturtilstanden vil også være i tråd
med vannforskriften. Men kan være i motstrid til andre interesser.
Eventuell fjerning av demningen må vurderes i forhold til en rekke forhold, bl.a.
økologi (herunder vannforskriften), landskapsestetikk, brukerinteresser mm. Mer
informasjon kan gis av NVE.
Pot.finansier Fallrettshaver/regulant eller
ingskilder
grunneier
Fallrettshaver/regulant eller
Potensielle
grunneier
medaktør:
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Tabell 30. Bakgrunnsopplysninger om barrieren ved Skrukkelisjøen
Sted:
Kommune:
Befart dato:

Skrukkelia
Hurdal
17.08.16

UTM (EU89, sone 33):
Konsesjon/lenke i NVE:
Befart av:

Type barriere/HyMo:

Klasse: 1
Tørrmurdam, med nyere
betong påstøp.
3
4,8 mill m
Grunneier: MEV
Fallrettigheter: Hafslund
Produksjon/E-CO.
Opp: Ja.
Ned: Lite problematisk.
Ca. 4 m (ved maks)

Formål:

Oppdemmet volum:
Eierforhold:

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:
Andre mål på barrieren:

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:

Sektorluke (B x H):
4,3 m x 2,3 m.
Tømmerluke: 2,45 x 2 m.
Fast overløp 21 m langt,
0,35 m lavere enn
damkronen.
Nei

Andre interessenter/
kulturminner:
Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:

Nord: 6704877 Øst:276317
Konsesjonsfri regulering.
Stig Nordli, Helge B.
Pedersen. (MEV og GLB
også invitert/orientert)
Tømmerfløtning, senere
regulering av vann til
kraftproduksjon i
Hurdalssjøen/Andelva.
Verneplan III
Ingen andre registrert.
Nei. Opprinnelig fri
vandring.
Ca. 90 m (+ ca. 90 m støpt
sidevang mot Fv. 180)
Barrierehøyde: Ca. 1,5 m
(ved befaringstidspunkt)
Dybde på kulp: Ikke målt.

Antatt virkningsgrad:

-

Ja

Potensiell ny strekning:

-

1

Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):

Oppvandringsmuligheter
for elvestasjonær fisk,
muligens fra Raudfossen, 3
km nedstrøms, men delvis
strykpartier underveis.

Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk i
denne innsjø/elv:

0,5
God

Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:

Ikke beregnet (utløp)
FG, BE samt div.
informasjon om at
ørrettettheten i Skrukkelisjøen er (meget) høy.

Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:






Merknader:

Annet:

Brabrand, Å., m.fl. 2016.
Lundheim N. I. 2005.
Lokale informanter (Hurdal JFF, MEV m.fl.)
Industridepartementet. Brev av 16.03.63 til Norges Bondelag om
konsesjonsfritak ved omlegging fra fløtningsmagasiner til kraftverksmagasin.
Tørrmurdammen ble bygd på 1920-tallet. Sidevangene støpt i 1959. Demningen
ble opprustet i 1959/60.
Det er svært gode gyte-/rekrutteringsmuligheter i Skandøla, og naturlige tilførsler
fra sidebekkene: Svartungselva, Damtjernsbekken, Osteelva m.fl.
2
Skrukkelisjøens areal er: 1,76 km , jf. NVE Atlas.
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Figur 25. Bilder av demningen i utløpet av Skrukkelisjøen.
Supplerende opplysninger om demningen i utløpet av Skrukkelisjøen.
Ved tidspunktet for befaring rant vannet ut gjennom den ene luka og vannstanden sto da ca. 0,5 m
under overløpet. Det lekker også vann under den store luka i midten. Hyppig tilsyn med demningen og
lukene anbefales. Dersom demningen en gang i framtiden skal saneres og tilstanden tilbakeføres til
naturtilstanden, er det ingen spesielle vurderingsbehov ift. vannforskriften utover fri vandring for fisk.
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3.8. Vannforekomst: Gjødingelva
Vannforekomsten omfatter hovedelva fra Skrukkelisjøen til Hurdalssjøen. I denne vannforekomsten er
det kun registerert én fysisk innretning (i tillegg til demningen i Skrukkelisjøen), men vassdraget
bærer preg av tidligere og omfattende tømmerfløtinger.
 Gjødingelva ved Raufossen
Tabell 31. Oversikt over konklusjoner for VF Gjødingelva (002-317-R).
Innsjø/elv:
Demning i utløpet av Skrukkelisjøen
Gjødingelva ved Raufossen
Endring ift.
karakteriseringen/
klassifiseringen:

Nei

Sum påvirkningsgrad (HyMo) i
vannforekomst:

Prioritet:
Se VF Skrukkelisjøen.
2 (Fossen er et naturlig hinder, men gytegrus kan
mangle, særlig i nedre deler av elva.)
2 (liten grad)
Tentativ
God
klassifisering
HyMo (alene):

Figur 26. Oversiktskart over VF Gjødingelva, med følgende barrierer/deminger: A: Utløpet av
Skrukkelisjøen (se VF Skrukkelisjøen) og B: Eldre fisketrapp ved Raufossen.
Anbefalinger og konklusjoner innen VF Gjødingelva.
 Behovet for å tilbakeføre gytegrus-substrat på egnede deler av strekningen nedstrøms Raufossen
kan vurderes (evt. også med noen store stein/buner for å holde på grusen).
 Ingen (andre) konkrete tiltak foreslås (utover en anbefaling om å fjerne betongrestene).
Tabell 32. Konklusjon/vurdering for Gjødingelva ved Raufossen.
Prioritet:
Vurderinger:
Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:
Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

2

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
Nei
miljømålet i 2021
Vann-nett:
Restene av den gamle trappa har ingen betydning ift. vannforskriften.
Pga. tidligere tømmerfløtninger kan det i dag være mangel på egnet gytesubstrat.
Med grunneiere.
Det kan vurderes å tilføre egnet gytegrus nedstrøms Raufossen.
Ellers foreslås ingen konkrete tiltak (bortsett fra evt. å fjerne betongrestene).
Det var også rester av «vegger» i elva av hele tømmerstokker, fra eldre
tømmerfløtning. Det representerer heller ikke noe problem i dag.
Utredning: Lavt-middels.
Potensielle
Regulant/fallrettshaver,
Tiltak: Lavt-middels.
finansierings grunneier, Hurdalssjøen FA,
-kilder
Hurdal JFF, Hurdal kommune,
Akershus fylkeskommune,
Miljødirektoratet
Grunneiere, fallrettshaver/
Potensielle
Fallrettshaver/regulant,
regulant, Hurdal JFF,
medaktør:
grunneier, Hurdalssjøen FA,
Hurdalssjøen FA.
Hurdal JFF
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Tabell 33. Bakgrunnsopplysninger om det fysiske inngrepet ved Raufossen (eldre fisketrapp).
Sted:
Kommune:

Gjødingelva ved
Raufossen
Hurdal

Befart dato:

17.08.16

Konsesjon/lenke i
NVE:
Befart av:

Type barriere/HyMo:

Eldre fisketrapp

Formål:

Eierforhold:

MEV,
Opplysningsvesenets
Fond, samt private.
Nei, naturlig

Andre interessenter/
kulturminner:

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over – under barriere:

Ca 3 – 4 m, naturlig foss

UTM (EU89, sone 33):

Nord: 6704235 Øst: 280528
Nei

Antatt naturlig
barriere i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Antatt virkningsgrad:

Stig Nordli, Helge B.
Pedersen.
Gi fisk fra Hurdalssjøen fri
passasje forbi fossen.
Ingen kjente.
Verneplan III
Ja
Ca. 10 m trapp, og noe
nedsprengt i fjell. Sideløp til
elva. Uten vannføring nå.
Virker ikke nå. Er tørr.
Ukjent, men tvilsomt om
den har virket.
0
Naturlig fossefall. Fysisk
endring uten effekt, samt elfiskedata (Brabrand 2016).

Fisketrapp/omløp
etablert:

Ja

Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk i
denne bekk:

0
God (lengste del av elva)
(svært dårlig i nedre del)

Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:
Annet:

Brabrand, Å., m.fl. 2016.
Lindholm, M. 2015.
Årsaken til at tiltak foreslås til tross for at det ikke er kunstige barrierer som
fungerer som vandringshindre, er at nedre deler av elva er i svært dårlig tilstand.
Det er den delen som storørreten kan vandre opp til, og er derfor økologisk viktig.
Problemet antas å være hydromorfologi («utspyling» av elvegrus).

Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:

Figur 27. Bilder av Gjødingelva, strykpartiet
(fossen) nedenfor fisketrappa og partiet
oppstrøms.
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Supplerende opplysninger om Gjødingelva
Dette er en naturlig barriere/fossefall. Sannsynligvis har det vært et ønske om å få ørret fra
Hurdalssjøen til å gå lengre opp i Gjødingelva for å gyte. Ingen av de kildene som er kontaktet har gitt
informasjon om at trappa noen gang har virket. Klassegrensen er her satt ut fra hydromorfologiske
vurderinger for hele elva (vannforekomsten). Elva ble også klassifiering mht. vannkjemi, bunndyr og
begroingsalger i 2012. Den kom da ut på «Svært god» tilstand for vannkjemi og begroingsalger, og
«God» tilstand for bunndyr. Men elektrofiske på én stasjon over Raufossen og én nedenfor, viste svært
variabel fisketetthet, fra «Svært god» og til «Svært dårlig» i perioden 1997-2015 med «God» som
dominerende for stasjonen over fossen (stasjonær fisk), og «Svært dårlig» for stasjonen med
oppvandringsmulighet for storørreten fra Hurdalssjøen, med ukjent årsak til lav fisketetthet (Brabrand
m.fl. 2016).
På grunn av den omfattende tømmerfløtningen og fjerning av store steiner mm. i hovedløpet i tidligere
tider, er det sannsynlig at dette har påvirket mengde og plassering av mindre stein og grus negativt
(Espen Knai pers.med.). Mangel på egnet gytesubstrat kan muligens være en mulig årsak til lav tetthet
av ørretunger, og bør kartlegges/undersøkes nærmere.
Fra lokalkjente personer er det gitt innspill om at nedre deler av elveløpet for lenge siden har blitt
utrettet/endret.
Gjødingelva har også elvemusling (og muligens edelkreps i nedre deler).
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3.9. Vannforekomst: Store Svartungen

Vannforekomsten omfatter kun innsjøen.
Tabell 34. Oversikt over konklusjoner for VF Store Svartungen (002-4678-L).
Innsjø/elv:
Store Svartungen, utløpsdemning
Endring ift.
Nei
karakteriseringen/
klassifiseringen:

Sum påvirkningsgrad (HyMo) i
vannforekomst:

Prioritet:
1
Per nå i 2
(liten grad),
men stor (4)
dersom luka
stenges. Er i
RISIKO!

Tentativ
klassifisering
HyMo (alene):

Moderat ved
stengt luke
Svært god,
ved helt åpen
damluke.

Figur 28. Oversiktskart over VF Store Svartungen med følgende barrierer/deminger:
A Utløpsdemning.
Anbefalinger og konklusjoner innen VF Store Svartungen.
Det formelle må avklares, og det tekniske gjennomføres slik at damluka blir stående permanent åpen.
Tabell 35. Konklusjon/vurdering for VF Store Svartungen.
Prioritet:
Vurderinger:
Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:

Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

1

Nødvendig for å nå
Ja
Egen tiltaks-ID i
5101-957-M
miljømålet i 2021
Vann-nett:
5101-958-M
Fri oppvandring fra utløpsbekken er avgjørende for å sikre god ørretrekruttering
til Store Svartungen. Damluke i permanent åpen tilstand er nok.
Ja, juridiske forhold må avklares både med grunneier og fallrettshaver/regulant.
 Utarbeide et formelt dokument som erklærer anlegget for nedlagt og at
damluka skal stå permanent åpen/fjernes.
 Påsé at det ikke blir mulig å (lettvint) stenge igjen lukeåpningen, fortrinnsvis
vurdere å fjerne hele demningen.
 Påsé at støpt betongsåle ikke medfører oppvandringsproblemer ved åpen
damluke (dersom begge åpnes).
Alle involverte har pt. tilkjennegitt enighet om tiltaket.
Lavt, tilnærmet kun
Potensielle
Grunneier/fallrettshaver/
adm.kostnader.
finansierings regulant.
(Men middels dersom hele
-kilder
demningen skal saneres).
Grunneier/fallrettshaver/
Potensielle
Østre Toten JFF, lodd nr. 2 og
regulant.
medaktør:
Hurdal JFF samt hytteeiere.
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Tabell 36. Bakgrunnsopplysninger om barrieren i utløpet av Store Svartungen.
Sted:
Kommune:
Befart dato:

Type barriere/HyMo:

Oppdemmet volum:
Eierforhold:

Antatt kunstig
barriereeffekt:

Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:
Andre mål på barrieren:

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:
Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk i
denne innsjø/elv:
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:

Kommentarer:

Annet:

Totenåsen-Skrukkelia
Østre Toten og Hurdal
kommuner
13.08.2013

Klasse: 1
Støpt betongdam med to
luker av tre.
3
1,9 mill m
Grunneier: MEV, Totenalmenningene.
Fallrettigheter: Hafslund
Produksjon/E-CO
Opp: Pt. ingen.
Ned: Pt ingen.
Men total barriere ved
stengte luker.
Ca. 1,8 m (ved stengt
luke).
Ca. 0,1 m ved åpen luke.
Samlet lukeåpning (B x H)
1,6 m x 2 m
Men støpt betongsåle.
Nei.
Ja, hele veien.

UTM (EU89, sone 33):
Konsesjon/lenke i NVE:

Nord:6711691 Øst: 270971
Konsesjonsfri regulering.

Befart av: Ole Kristian
Egge, Åse Marit Skjølås,
Sverre Dysthe, Stig
Nordli Erik Olstad, Kåre
Fredheim og Helge
Millerud og Helge B.
Pedersen.
Formål:

GLB, Fylkesmannen i
Oppland og Hurdal JFF ble
også invitert/orientert,
samt hele økologigruppa i
Huvo.

Andre interessenter/
kulturminner:

Tømmerfløtning, senere
regulering av vann til
kraftproduksjon i
Hurdalssjøen/Andelva
Østre Toten JFF lodd nr. 2,
Hurdal JFF, hytteeiere.
Verneplan III

Antatt naturlig barriere
i tillegg:

Nei.

Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:

Ca 7 m (men 21 m totalt).

Antatt virkningsgrad:
Potensiell ny strekning:

Barrierehøyde: < 0,2 m pt.
Dybde på kulp: Ca. 0,1 m.
-

Ca. 4-500 m utløpsbekk
med lett oppvandring
1 (0 hvis åpen).
Kommentar ny
Svært gode habitatgytestrekning
egenskaper og
(inkl. kvalitet):
oppvandringsmulighet.
0,5
Barriere-effekt, BE:
Ikke beregnet (utløp)
Moderat (svært god ved
Vurderingsgrunnlag:
FG, og «vanlige klassehelt åpen luke).
grenser» basert på el-fiske.
 Referat fra befaringen av Store Svartungen 13.08.13, fra Vannområdet
Hurdalsvassdraget/Vorma.
 Lundheim N. I. 2005.
 Industridepartementet. Brev av 16.03.63 til Norges Bondelag om konsesjonsfritak ved omlegging fra fløtningsmagasiner til kraftverksmagasin.
 Huvo notat 1/2015.
Demningen ble støpt i 1960. Ca to år senere opphørte tømmerfløtningen i elva.
Det har vært praktisert ulik regulering av ulike intressenter opp gjennom tidene
ift. om damluka skulle være åpen eller stengt. Ca. i år 2010 ble låsen fysisk fjernet
og siden da har den ene damluka stått i åpen posisjon, den andre stengt.
Alle som deltok på befaringen i 2013 var enige om at damluka burde stå
permanent åpen. Men det ble opplyst at enkelte hytteeiere ønsker damlukene
stengt (dvs. høyere vannstand).
Iht. notatet fra 2005 skulle begge lukene vært låst i 100 % åpen stilling, noe som
ikke har vært tilfellet i tiden etterpå. Ved befaringen var kun den ene luka åpen.
Det kan også være problemer med oppstuving av is i luka, når kun én står åpen.
2
Store Svartungen er 0,92 km , jf. NVE Atlas.
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Figur 29. Bilder av demningen i utløpet av Store Svartungen.
Supplerende opplysninger om Store Svartungen
I notatet fra Hafslund Produksjon er anlegget beskrevet som nedlagt.
Ca. 300-400 m nedstrøms demningen er det for øvrig en eldre steinsetting som deler elva slik at om
lag 2/3 av dagens vannføring ledes til Vesle Svartungen/Damtjenn og videre som Damtjennsbekken til
Skrukkelisjøen, mens ca. 1/3 ledes ut som Svartungselva og videre til Skrukkelisjøen. Steinsettingen
var av eldre dato. Opprinnelse/intensjon er ukjent. Dette ble ikke oppfattet som noe problem for
fiskebestandene eller vannmiljøet for øvrig.
Kontrollfiske i 2014 (Huvo notat 1/2015) viste så høy tetthet som 1,3 ørretunger per m2 i utløpselva,
mens fisketettheten i innløpsbekkene Hagltjernsbekken, Brattmyrbekken, og Godputtbekken var lave
(hhv. 0,2,0,4 og 0,5 ørret/m2). De har i tillegg forholdsvis lite gyte- og oppvekstareal, slik at
hovedrekrutteringen til Store Svartungen skjer fra utløpselva, i hvertfall minst 25-40 %, hvilket tilsier
«moderat» tilstandsklasse dersom denne rekrutteringen stenges ut.
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3.10. Vannforekomst: Høversjøen
Vannforekomsten omfatter kun innsjøen.
Tabell 37. Oversikt over konklusjoner for VF Høversjøen (002-142-L).
Innsjø/elv:
Høversjøen, utløpsdemning
Endring ift.
Ja
karakteriseringen/
klassifiseringen:

Sum påvirkningsgrad (HyMo) i
vannforekomst:

Prioritet:
3
3 (middels)

Tentativ
klassifisering
HyMo (alene):

God

Figur 30. Oversiktskart over VF Høversjøen med følgende barrierer/deminger: A Utløpsdemning.
Anbefalinger og konklusjoner innen VF Høversjøen.
Ingen oppfølging nødvendig, eller anbefalinger basert på vannforskriften.
Tabell 38. Konklusjon/vurdering for VF Høversjøen.
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:

Merknader/kommentarer:

2

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
5101-958-M
miljømålet i 2021
Vann-nett:
(kartlegging)
Vannstandsøkningen i selve innsjøen er for liten til at det ansees for problematisk
etter vannforskriften.
Demningen representerer et klart vandringshinder for oppvandrende fisk, men
økologisk tilstand både i innsjøen og for bekkestasjonær fisk nedstrøms gir ikke
grunnlag for annet enn antatt «God» tilstand.
Nei.
 Vurdert etter vannforskriften vil det ikke være «behov» for tiltak eller
nærmere vurderinger av denne demningen.
 Men det bør vurderes om vannslippet med fordel kan styres aktivt for å øke
sannsynligheten for at oppvandrende fisk fra Hurdalssjøen vil bruke de to
fisketrappene mer aktivt, og det kan vurderes å påsé at det blir en minstevannføring i elva.
 Dersom det skal gjøres utbedringer av demningen av andre årsaker, bør det
samtidig vurderes å sørge for frie vandringsveier for fisk.
 I utgangspunktet er det ønskelig å fjerne menneskeskapte barrierer/
vandringshindre i vassdrag dersom ikke nytteverdien er større enn ulempen.
Fjerning av demningen og tilbakeføring til naturtilstanden vil også være i tråd
med vannforskriften.
Eventuell fjerning av demningen må vurderes i forhold til en rekke forhold, bl.a.
økologi (herunder vannforskriften), landskapsestetikk, brukerinteresser mm. Mer
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Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

informasjon kan gis av NVE.
Styring av vnnføringsregime:
Lavt – middels.
(Men høyt dersom hele
demningen skal saneres).
Grunneier/fallrettshaver/
regulant.

Potensielle
finansierings
-kilder

Grunneier/fallrettshaver/
regulant.

Potensielle
medaktør:

Østre Toten JFF, lodd nr. 2 og
Hurdal JFF samt hytteeiere.

Tabell 39. Bakgrunnsopplysninger om barrieren i utløpet av Høversjøen..
Sted:
Kommune:
Befart dato:

Type barriere/HyMo:

Oppdemmet volum:
Eierforhold:

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:

Andre mål på barrieren:

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:
Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk i
denne innsjø/elv:
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:

Kommentarer:
Annet:

Totenåsen
Østre Toten og Hurdal
kommuner
15.08.2016

UTM (EU89, sone 33):
Konsesjon/lenke i NVE:

Nord:6712524 Øst: 277245
Konsesjonsfri regulering.

Befart av:

Klasse: 1
Tørrmurtdam, med
påstøp av betong.
3
3,5 mill m
Grunneier: MEV og
Toten-almenningene.
Fallrettigheter: Hafslund
Produksjon/E-CO.

Formål:

Opp: Ja.
Ned: Marginalt problem.
Ca. 3,2 m (ved maks
høyde).
Dagens vannspeil ca. 1,5
over naturlig nivå.
Fire lukeåpninger (B x H)
1,85 m x 2,45 m.
Og en på 1,65 x 2,25.
Nei.

Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):

Stig Nordli, Fredrik
Rølsåsen og Helge B.
Pedersen. MEV og GLB
invitert/orientert.
Tømmerfløtning, senere
regulering av vann til
kraftproduksjon i
Hurdalssjøen/Andelva
Østre Toten JFF lodd nr. 2,
Hurdal JFF, hytteeiere.
Kulturminne; se bilde fra
1958, i digitalmuseum,
Norsk Skogmuseum, lenke.
Verneplan III
Nei.

-

Potensiell ny strekning:

1

0,5
God

Andre interessenter:

Spranghøyde:

Antatt virkningsgrad:

Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):
Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:






Ca 90 m (inkl. støpt
sidevang mot veien i nord).

Barrierehøyde: ca. 1,5 m
pt.
Dybde på kulp: ikke målt.
Svært gode habitategenskaper og
oppvandringsmulighet.
Ikke beregnet (utløp)
FG, og «vanlige klassegrenser» basert på el-fiske.

Brabrand, Å., m.fl. 2016.
Lundheim N. I. 2005.
Lokale informanter (Hurdal JFF, MEV m.fl.)
Industridepartementet. Brev av 16.03.63 til Norges Bondelag om
konsesjonsfritak ved omlegging fra fløtningsmagasiner til kraftverksmagasin.
I 1952 ble det støpt inn betongplater mm. Sidemuren ble støpt i 1956. Det ble
utført renoveringsarbeid på demningen i 1991 og 1995.
2
Høversjøen er 1,24 km stor, jf. NVE Atlas.
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Figur 31. Bilder av demningen i utløpet av Høversjøen.
Supplerende opplysninger om Høversjøen.
Teknisk sett ligger det godt til rette for eventuelt å lage enkel fisketrapp for å få til en god oppvandring
av fisk fra utløpselva. Men da elektrofisket i Øvre del av Høverelva stort sett har vist «Svært god» og
«God» tilstand, vil det være liten økologisk nytteverdi av et slikt tiltak, særlig tatt i betraktning at
rekrutteringen fra innløpsbekker til Høversjøen også oppfattes som god (jfr. lokale informanter).
Men for å bedre rekrutteringen av ørret, særlig storørretstammen i Hurdalssjøen, vil det være en fordel
å vurdere videre om «lokkeflommer» og minstevannføring kan være aktuelle tiltak med utgangspunkt
i regulering fra denne demningen.
Dersom demningen en gang i framtiden skal saneres og tilstanden tilbakeføres til naturtilstanden, er
det ingen spesielle vurderingsbehov ift. vannforskriften utover fri vandring for fisk.
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3.11. Vannforekomst: Bekkefelt til Hersjøen
Vannforekomsten ligger lengst mot nord, og grenser i stor grad til Vannområdet Mjøsa, med
vannskillet på Skreifjella på Totenåsen. Den omfatter flere småvann, bekker og mindre elver og
drenerer til Hersjøen i Toten. Det er kun en demning mm. som er registrert i vannforekomsten.


Startjern

Tabell 40. Oversikt over konklusjoner for VF Bekkefelt til Hersjøen (002-1691-R).
Innsjø/elv:
Startjern:
Endring ift.
karakteriseringen/
klassifiseringen:

Ja

Sum påvirkningsgrad (HyMo) i
vannforekomst:

Prioritet:
3
2 (liten)

Tentativ
klassifisering
HyMo (alene):

God

Figur 32. Oversiktskart over VF Bekkefelt til Hersjøen, og detaljkart med følgende
barrierer/deminger: A Startjern.
Anbefalinger og konklusjoner innen VF Bekkefelt til Hersjøen
Ingen oppfølging nødvendig, eller anbefalinger basrert på vannforskriften.
Tabell 41. Konklusjon/vurdering for Bekkefelt til Hersjøen.
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:

Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

3

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
Nei
miljømålet i 2021
Vann-nett:
Situasjonen er noe spesiell da demningen ble etablert for å styrke ørretbestanden, og det har blitt satt ut gjedde i vassdraget slik at den nå kan vandre
2
opp mot demningen, men ikke over. Vassdraget er lite, tjernet ca. 0,05 km .
Nei
Generelt er det et mål å fjerne barrierer mm i vassdrag dersom nytteverdien er
mindre enn den økologiske belastningen. Den vurderingen kan med fordel gjøres
grundigere enn det som er gjort her, men per nå er vurderingen at det ikke
anbefales å gjøre noen tiltak.
Ingen.
Potensielle
finansierings
-kilder
Potensielle
medaktør:
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Tabell 42. Bakgrunnsopplysninger om barrieren ved Startjern.
Sted:
Kommune:
Befart dato:
Type barriere/HyMo:
Eierforhold:
Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:
Andre mål på barrieren:
Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:
Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk i
denne bekk:
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:
Kommentarer:

Annet:

Skreifjella, Startjern i
Gyndalselva/Hervenelva
Østre Toten kommune
Div. eposter og telefonsamtaler i august 2016
Jordfyllingsdam, med
støpt overløp.
Grunneier: Toten
Almenning lodd nr 5
Opp: Antatt barriere
Ned: Antatt ikke problem
2-3m

Ble bygd vha. bulldoser
på 1960-tallet.
Nei

UTM (EU89, sone 33):

Nord:6723257 Øst:282284

Konsesjon/lenke i NVE:
Ikke befart.
Informasjon gitt av:
Formål:

Nei
Mats Halvorsrud, Stener
Rundhaugen, Peter Lunden
Fiskekultivering

Andre interessenter/
kulturminner:
Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:

Totenviken JFF, lodd 5
(TJFF). Verneplan III
Nei
Ikke målt. Ca. 10-15 m (fra
luftfoto)

Antatt virkningsgrad:

Barrierehøyde: Ukjent.
Dybde på kulp:Ukjent,
-

Ikke målt.

Potensiell ny strekning:

Ikke vurdert.

1

Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):
Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:

Oppgitt å være gjedde i
vassdraget nedstrøms
demningen.
0,5
Ikke vurdert
God
Opplysninger om gyting
oppstrøms, og gjedde
nedstrøms demningen.
Lokaliteten ble ikke befart av Huvo, grunnet uforholdsmessig lang reisetid og
antatte små økologiske problemer/oppfølgingsbehov.
Det er satt ut ørret i Startjern flere ganger. Den gyter oppstrøms mot Herva og
Fugletjernet. Det er visst nok gjedde i elva nedstrøms demningen (Stillvatndalen),
som kommer fra Fløyta (gjedda ble satt ut der etter krigen en gang).
Demningen ble etablert av Toten JFF med tilskudd fra Fisketrygdavgiftsfondet.
2
Startjern er 0,048 km stor, jf. NVE Atlas.

Figur 33. Flyfoto av Startjern i oppdemmet tilstand fra 2013 tv., og opprinnelig størrelse før
oppdemmingen, fra 1964 th.(Kilde: Østre Toten kommune).
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3.12. Vannforekomst: Hersjøen (Østre Toten)

Vannforekomsten omfatter kun innsjøen.
Tabell 43. Oversikt over konklusjoner for VF Hersjøen (i Østre Toten) (002-252-L).
Innsjø/elv:
Hersjøen, utløpsdemning
Endring ift.
karakteriseringen/
klassifiseringen:

Nei

Sum påvirkningsgrad (HyMo) i
vannforekomst:

Prioritet:
3
3 (middels)

Tentativ
klassifisering
HyMo (alene):

God (gjelder
alle typer
påvirkning)

Figur 34. Oversiktskart over VF Hersjøen med følgende barrierer/deminger: A Utløpsdemning.
Anbefalinger og konklusjoner innen VF Hersjøen.
Ingen oppfølging nødvendig, eller anbefalinger basert på vannforskriften.
Tabell 44. Konklusjon/vurdering for VF Hersjøen.
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:

Merknader/kommentarer:

Kostnadsnivå:
Potensiell
søker/tiltakshaver:

3

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
5101-958-M
miljømålet i 2021
Vann-nett:
(kartlegging)
Vannstandsøkningen i selve innsjøen er for liten til at det ansees for problematisk
etter vannforskriften (jfr. klassifiseringen i nasjonal basisovervåking).
Demningen representerer et klart vandringshinder for oppvandrende fisk, men
det er innenfor «God» økologisk tilstand.
Nei.
 Vurdert etter vannforskriften vil det ikke være «behov» for tiltak eller
nærmere vurderinger av denne demningen.
 Vannstanden bør følge naturlige variasjoner (dvs. ikke reguleres aktivt).
 Men dersom det skal gjøres utbedringer av demningen av andre årsaker, bør
det samtidig vurderes å sørge for frie vandringsveier for fisk.
 I utgangspunktet er det ønskelig å fjerne menneskeskapte barrierer/
vandringshindre i vassdrag dersom ikke nytteverdien er større enn ulempen.
Fjerning av demningen og tilbakeføring til naturtilstanden vil også være i tråd
med vannforskriften.
Eventuell fjerning av demningen må vurderes i forhold til en rekke forhold, bl.a.
økologi (herunder vannforskriften), landskapsestetikk, brukerinteresser mm. Mer
informasjon kan gis av NVE.
Potensiell
finansiering.
Potensielle
medaktør:
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Tabell 45. Bakgrunnsopplysninger om barrieren i utløpet av Hersjøen.
Sted:
Kommune:
Befart dato:

Totenåsen
Østre Toten kommune
15.08.2016

UTM (EU89, sone 33):
Konsesjon/lenke i NVE:
Befart av:

Type barriere/HyMo:

Klasse: 1
Tørrmurdam, med nyere
betong påstøp.
3
7,8 mill m
Grunneier: MEV og
Toten-almenningene.
Fallrettigheter: Hafslund
Produksjon/E-CO
Opp: Ja (totalt)
Ned: Noe problematisk

Formål:

Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:

Ca. 4,5 m

Andre mål på barrieren:

Tre lukeåpninger. Samlet
åpning (B x H) 2,7 m x 3,5
m. Fast overløp 0,6 m
under krona.
Dagens vannstand ca.
1,45 m fra overløpet.
Nei

Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:

Oppdemmet volum:
Eierforhold:

Antatt kunstig
barriereeffekt:

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:
Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk i
denne innsjø/elv:
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:

Kommentarer:

Annet:

Ja, men lengde ikke målt
til naturlig barriere.
1

0,5
God

Andre interessenter/
kulturminner:

Antatt naturlig barriere
i tillegg:

Nord:6716843 Øst: 283187
Konsesjonsfri regulering.
Stig Nordli, Helge B.
Pedersen. (MEV og GLB
også invitert/orientert)
Tømmerfløtning, senere
regulering av vann til
kraftproduksjon i
Hurdalssjøen/Andelva.
Østre Toten JFF lodd nr. 2,
hytteeiere.
Verneplan III
Nei, men vanskelig naturlig
oppvandring for mindre
fisk og liten vannføring.
Ca 25 m

Barrierehøyde: > 2,5 m
Dybde på kulp: < 0,1 m

Antatt virkningsgrad:

-

Potensiell ny strekning:

-

Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):
Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:




Mindre egnet. Forholdsvis
harde strykpartier i elva
nedenfor demningen.
Ikke beregnet (utløp)
Klassifisering (Schartau
2012).

Lundheim N. I. 2005.
Industridepartementet. Brev av 16.03.63 til Norges Bondelag om
konsesjonsfritak ved omlegging fra fløtningsmagasiner til kraftverksmagasin.
 Schartau, A.K. m.fl. 2012.
 Dammen ble bygd om i 1956 og 1992.
 Utløpselva domineres øverst av fjell og stor stein med harde strykpartier og
er mindre egnet som gytebekk.
 Det er gitt opplysninger om at det fortsatt skal være en tynn bestand av ørret
i Hersjøen (Knut Harald Bergen pers.med.), og at det fortsatt er rikelig med
gode gytemuligheter i innløpsbekkene. Men gjedde ble satt ut i dette
vassdraget, noe som har medført at ørretbestanden i dag er tynn.
2
Hersjøen (Østre Toten) er 2,29 km , jf. NVE Atlas.
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Figur 35. Bilder av utløpsdemningen i Hersjøen.
Supplerende opplysninger om Hersjøen
Hersjøen inngår i den nasjonale basisovervåkingen, og er klassifisert mht. både fisk, vannkvalitet,
alger, vannplanter, småkreps og bunndyr med «Svært god» eller «God» tilstand på alle
kvalitetselementene (bortsett fra forsuringsindeksen for bunndyr, som kom dårligere ut.)
Dersom demningen senere skal saneres og tilstanden tilbakeføres til naturtilstanden, er det ingen
spesielle vurderingsbehov ift. vannforskriften utover fri vandring for fisk.
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3.13. Vannforekomstene: Steinsjøenvassdraget, nedre del og Røtjenn
Vannforekomsten omfatter noen innsjøer og bekker/elver mellom Hersjøen i Østre Toten og
Hurdalselva. Følgende innsjøer/elver/bekker innen denne vannforekomsten er det registert
demninger/barrierer/forbygninger o.l.:
 Hersjøen, utløp (se kap. 3.12)
 3.13.1. Steinsjøen, utløp
 3.13.2. Røtjenn, utløp
Tabell 46. Oversikt over konklusjoner for VF Steinsjøenvassdraget nedre deler (002-2548-R) og VF
Røtjenn (002-4679-L)
Innsjø/elv:
Hersjøen utløp
Steinsjøen, utløp
Røtjenn, utløp
Endring ift.
karakteriseringen/
klassifiseringen:

Ja

Sum påvirkningsgrad (HyMo) i
vannforekomst:

Prioritet:
3
3
3
2 (liten)

Tentativ
klassifisering
HyMo (alene):

God

Figur 36. Oversiktskart over VF
Steinsjøenvassdraget nedre deler, og
detaljkart med følgende
barrierer/deminger: A Hersjøen,
utløpsdemning,
B Steinsjøen, utløpsdemning og
C Røtjenn, utløpsdemning.
Anbefalinger og konklusjoner innen VF Steinsjøenvassdraget nedre deler og VF Røtjenn.
Ingen oppfølging nødvendig, eller spesielle anbefalinger basert på vannforskriften.
3.13.1. Steinsjøen, utløp

Tabell 47. Konklusjon/vurdering for Steinsjøen, utløpsdam.
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:

3

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
(5101-958-M)
miljømålet i 2021
Vann-nett:
(kartlegging)
I Steinsjøen er det ikke fiskearter som har vandring i bekker/vassdrag som viktig
del av sin økologi. Barrierer har derfor mindre økologisk betydning. I Steinsjøen er
det abbor, gjedde, ørekyt og sik.
Nei
 Vurdert etter vannforskriften vil det ikke være «behov» for tiltak eller
nærmere vurderinger av denne demningen.
 I utgangspunktet er det ønskelig å fjerne menneskeskapte barrierer/
vandringshindre i vassdrag dersom ikke nytteverdien er større enn ulempen.
Fjerning av demningen og tilbakeføring til naturtilstanden vil også være i tråd
med vannforskriften.
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Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

Steinsjøen har også vært brukt til kraftproduksjon, men ble ikke registrert i Vannnett som de øvrige 5 innsjøene.
Potensielle
finansierings
-kilder
Potensielle
medaktør:

Tabell 48. Bakgrunnsopplysninger om barrieren ved Steinsjøen, utløpsdam
Sted:
Kommune:
Befart dato:

Type barriere/HyMo

Oppdemmet volum:
Eierforhold:

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:
Andre mål på barrieren:

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:
Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk i
denne bekk:
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:

Kommentarer:

Annet:

Mellom Hersjøen og
Hurdalselva
Hurdal, og Østre Toten
15.08.16

UTM (EU89, sone 33):

Nord: 6715156 Øst:283926

Konsesjon/lenke i NVE:
Befart av:

Klasse: 1
Tørrmurdam, med nyere
betong påstøp.
3
Ca. 1,5 mill. m .
Grunneier: MEV, Totenalmenningene og private.
Fallrettigheter: Hafslund
Produksjon/E-CO.
Opp: Ja
Ned: Nei
Ca. 5 m (maks).
Oppdemmet 3,5 m.

Formål:

Konsesjonsfri regulering
Stig Nordl og Helge B.
Pedersen (MEV og GLB
også invitert/orientert).
Tømmerfløting, senere
regulering av vann til
kraftproduksjon i
Hurdalssjøen/Andelva.
Verneplan III
Ingen andre kjent.

Normalvannstand:
ca. 1,4 m under kronen.
Tømmerluke (BxH): 1,6 x
2,7 m, og tre tappeluker:
1,1 x 3 m.
Nei
1

0,5
God

Andre interessenter/
kulturminner:

Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:

Nei.
Ca. 47 m.

Barrierehøyde: 2-3 m, og
to trinn.
Dybde på kulp: < 0,3 m

Antatt virkningsgrad:

-

Potensiell ny strekning:

-

Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):
Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:




Kraftig strykparti
nedstrøms barrieren. Ikke
ørretførende.
< 0,2
FG, BE samt at det ikke er
vandrende fiskearter.

Lundheim N. I. 2005.
Industridepartementet. Brev av 16.03.63 til Norges Bondelag om
konsesjonsfritak ved omlegging fra fløtningsmagasiner til kraftverksmagasin
 Fiskeguide Hurdal JFF.
Tørrmurdammen ble bygd om slik den er i dag i 1953.
Det er teknisk sett mulig å lage fisketrapp som del av demningen, men neppe
aktuelt å vurdere nærmere fordi det er gjedde i innsjøen og ikke ørret eller andre
fiskertarter der oppvandring er viktig økologisk sett.
2
Steinsjøen er 0,52 km stor, jf. NVE Atlas.
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Figur 37. Bilder av demningen i utløpet av Steinsjøen.
Supplerende opplysninger om Steinsjøen
Ingen.
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3.13.2. Røtjenn, utløp

Tabell 49. Konklusjon/vurdering for Røtjenn, utløpsdam.
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:
Merknader/kommentarer:

Kostnadsnivå:
Potensiell
søker/tiltakshaver:

3

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
Nei
miljømålet i 2021
Vann-nett:
I Røtjenn er det sannsynligvis ingen fiskearter som har vandring i bekker/vassdrag
som viktig del av sin økologi nå. Barrieren har derfor sannsynligvis liten økologisk
betydning. Men dersom det er ørret i utløpsbekken, bør den utbedres.
Det bør kontrolleres om det er ørret i bekken mellom Agavatn og Røtjenn og
utløpsbekk fra Røtjenn.
Evt. lage enkel fisketrapp og/eller et par-tre «naturlige» steingrupper/terskler
nedenfor demningen for å heve vannet trinnvis og lage oppvandringsmuligheter,
og helst også en V-profil i selve overløpet, for å samle vannet.
I Røtjenn antas samfunnsnytten av oppdemmingen å være meget stor, all den tid
det er drikkevannskilde for Hurdal kommunale Vannverk, og de økologiske
påvirkningene er meget små.
Potensielle
finansiering:
Potensielle
medaktør:

Tabell 50. Bakgrunnsopplysninger om barrieren i utløpet av Røtjenn.
Sted:

UTM (EU89, sone 33):

Nord:6711560 Øst:284808

Kommune:
Befart dato:

Mellom Hersjøen og
Hurdalselva
Hurdal og Eidsvoll
15.08.16

Konsesjon/lenke i NVE:
Befart av:

Type barriere/HyMo:

Betongdam

Formål:

Eierforhold:

Grunneier: Ikke avklart.
Fallrettigheter: Vannverket.
Opp: Ja
Ned: Delvis
0,6 m

Andre interessenter/
kulturminner:

Nei
Stig Nordl og Helge B.
Pedersen.
Drikkevannskilde for
Hurdal kommunale
Vannverk. Verneplan III
Ingen andre registrerte.

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over – under barriere:
Andre mål på barrieren:
Størrelse på rør
(veikrysning, like
oppstrøms demningen):
Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:
Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk i
denne bekk:
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:

Høyde topp-bunn på
demning er 0,75 m
Lengde: Ca. 10 m
Diameter: 1,2 m

Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:
Vanndyp i rør/kulvert:

Nei, men kraftige
strykpartier lengre ned.
7,4 m

Barrierehøyde: 0,6 m
Dybde på kulp:0,7 m
Ca. 0,5 m. Røret er ingen
hindring for fisk.

Nei

Antatt virkningsgrad:

-

Ikke ørret eller andre
vandrende fiskearter.
1

Potensiell ny strekning:

-

Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):
Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:

Ikke ørret i Røtjenn.
Ørreten fra Steinelva går
ikke så høyt opp.
0,5
< 0,2
God
FG, BE samt at det ikke
vandrende fiskearter.
Kun lokalkunnskap (Hurdal JFF) og kommunenes kjennskap.
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Kommentarer:
Annet:

Ørret fra Hurdalselva stopper høyst sannsynlig lenger ned pga. naturlige barrierer.
2
Røtjenn er 0,27 km stor, jf. NVE Atlas.

Figur 38. Bilder av bekk fra Røtjenn. De to øverste av demningen. Nederste fra krysningen med veien.
Supplerende opplysninger om Røtjenn
I Røtjenn er det ikke tillatt å fiske (drikkevannskilde), men etter «sigende» skal det være abbor, gjedde
og muligens mort og ørekyt der samt muligens noe ørret igjen. Gjedde ble satt ut høyere i vassdraget
og er spredt til Røtjenn. Røtjenn var tidligere et meget bra ørretvann (Knut Harald Bergem pers. med.).
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3.14. Vannforekomst: Høverelva-Hurdalselva
Vannforekomsten omfatter kun hovedelva fra Høversjøen og til Hurdalselva. Flere delvassdrag
(vannforekomster) drenerer inn til denne VF. Følgende demninger/barrier i vassdraget er registrert:






Høversjøen utløpsdemning (se kap. 3.9)
3.14.1. Høverelva ved Rognlisaga
3.14.2. Høverelva ved Mølledammen (Sagdammen)
3.14.3. Verkensdammen (Hurdals Verk)
3.14.4. Hurdalselva generelt

Tabell 51. Oversikt over konklusjoner for VF Høverelva-Hurdalselva (002-1568-R).
Innsjø/elv:
Høversjøen utløpsdemning (se kap. 3.9)
Høverelva ved Rognlisaga
Høverelva ved Mølledammen (Sagdammen)
Hurdalselva ved Verkensdammen (Hurdals Verk)
Hurdalselva generelt: De delene av elva som er
«bulldosert» bør vurderes, og partikkeltilførsler
begrenses.
Endring ift.
Nei
Sum påvirkningskarakteriseringen/
grad (HyMo) i
klassifiseringen:
vannforekomst:

Prioritet:
3
0
2
2
2

3 (middels)

Tentativ
klassifisering
HyMo (alene):

God (men i
RISIKO)

Figur 39. Oversiktskart over VF Høverelva-Hurdalselva, med følgende barrierer/deminger: A: Utløpet
av Høversjøen, B: Rognlisaga, C: Mølledammen (Sagdammen) og D: Verkensdammen (Hurdal Verk).
Anbefalinger og konklusjoner for VF Høverelva-Hurdalselva
 Vurdert etter vannforskriften vil det ikke være «behov» for tiltak eller nærmere vurderinger av
demningen øverst i elva, ved Høversjøen.
 Det er ikke noe problem etter vannforskriften med innretningen ved Rognlisaga.
 Demningen ved Mølledammen bør vurderes nærmere mht. nedvandring over demningen. Det er
høyt fall direkte ned på fjellet. Fisketrappa synes å fungere.
 Demningen ved Hurdal Verk bør vurderes nærmere mht. nedvandring over demningen. Det er
stedvis høyt fall direkte ned på hardt underlag. Fisketrappa synes å fungere.
 På deler av strekningen er elva «bulldosert» ift. tidligere tømmerfløtning/flom. Det bør vurderes å
se nærmere på behovet for avbøtende tiltak/habitatjusterende tiltak, inkl. tilførsel av stein/grus.
 I nedre partier er det svært dårlig rekruttering av ørret, muligens pga. partikkeltilførsler. Det bør
vurderes nærmere, i sammenheng med punktet over.
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3.14.1. Høverelva ved Rognlisaga
Tabell 52. Konklusjon/vurdering for Høverelva ved Rognlisaga.
Prioritet:
Vurderinger:
Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:
Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

0

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
Nei
miljømålet i 2021
Vann-nett:
Ingrepet har marginal innvirkning på økologien, etter vannforskriftens krav.
I utgangspunktet ikke.
Det kan vurderes å montere et gitter i forkant av vanninntaket ved Rognlisaga, for
å unngå at fisk kommer inn i renna. Men problemet er helt marginalt.
Ingen.
Lavt.
Potensielle
Grunneier.
finansierings
-kilder
Grunneier.
Potensielle
Hurdal historielag, Hurdal JFF.
medaktør:

Tabell 53. Bakgrunnsopplysninger om innretningen i Høverelva ved Rognlisaga.
Sted:

Høverelva, ca. 2 km
nedstrøms Høversjøen.
Hurdal.
15.08.16.

UTM (EU89, sone 33):

Nord: 6712292 Øst:279267

Konsesjon/lenke i NVE:
Befart av:

Innsnevring av elveløp/
kunstig sideløp, forbygningsmurer i betong.
Grunneiere: Familien
Rognlien, MEV og private
Fallrettigheter: Familien
Rognlien.
Opp: Nei.
Ned: Nei, men noe fisk
kan følge med inn i
vannrenna og til
skovlehjulet.

Formål:

Ikke funnet noe.
Stig Nordli og Helge B.
Pedersen (MEV og GLB
invitert/orientert).
Lede vann til eldre
sagbruk.

Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:

Ikke relevant.

Andre mål på barrieren:

Ca. 1,1 m høy mur.

Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:

Nei, naturlig strykparti.

Antatt virkningsgrad:

Ja, både ovenfor og
nedenfor.
0

Potensiell ny strekning:

-

Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk
ved denne stasjonk:
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:

< 0,2
Svært god

Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):
Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:

Kommune:
Befart dato:

Type barriere/HyMo:

Eierforhold:

Antatt kunstig
barriereeffekt:




Andre interessenter/
kulturminner:

Hurdal Historielag og
Akershus FK (kulturminne)
Verneplan III

Antatt naturlig barriere
i tillegg:

Naturlig foss. Stor ørret
antas å kunne forsere
fossen ved god vannføring.
For mindre fisk og ved lav
vannføring er det en
naturlig barriere.
Ca. 10 m forbygningsmur,
dekker ca. ¼ av elveløpet.
Barrierehøyde: 0
Dybde på kulp: Ikke
relevant.
-

< 0,2
FG, BE samt inngrepets art
og bruk og fisketetthet.
Info-tavle satt opp på stedet av Hurdal historielag og Akershus
fylkeskommune.
Brabrand, Å., m.fl. 2016.
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Kommentarer:

Kulturminne. Første saga ble bygd her på 1790-tallet, som en oppgangssag.
Senere som sirkelsager. Har hatt flere eiere og vært bygdesag for Hurdal fram til
1960. Deretter forfalt bygningen, før den i 1978-79 ble restaurert. Den benyttes
nå periodisk som ledd i visning og demonstrasjonskjøring. Hurdal Histrorielag og
Akerhus fylkeskommune har utfyllende informasjon om tidligere drift.
Vanninntaket til saga benyttes i størrelsesorden 3 – 4 dager i året.

Figur 40. Bilder av Høverelva ved Rognlisaga, hhv. oppstrøms og nedstrøms saga og fossen.
Supplerende opplysninger om Høverelva ved Rognlisaga
Fisketettheten i Høverelva er god både ovenfor og nedenfor dette partiet (Brabrand m.fl. 2016).
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3.14.2. Høverelva ved Mølledammen

Tabell 54. Konklusjon/vurdering for Høverelva ved Mølledammen (Sagdammen).
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:

Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

2

Nødvendig for å nå
Muligens
Egen tiltaks-ID i
5101-2019-M
miljømålet i 2021
Vann-nett:
(kartlegging)
Fisketrappa synes å fungere for oppvandringen. Fallet ned over damkrona er høyt
og munner mer eller mindre rett ned på fjell. Småørret sprer seg gjerne utover når
vannstanden minker utover sommeren. Fallet kan muligens skade/drepe fisk.
Dette bør vurderes grundigere.
Ja, med grunneiere, fallrettshaver/regulant og Hurdal JFF.
Problemstillinger som bør vurderes nærmer er:
 Dersom videre faglige vurderinger konkluderer med at fisk ikke skades,
anbefales ingen ytterligere fysiske tiltak her.
 Dersom de faglige konklusjonene er at fisk sannsynligvis skades/drepes av
fallet, kan det vurderes å støpe av stein/betong et lite «basseng» i bunnen av
fossen, slik at fallet over damkrona dempes. I så fall er det viktig at vann
slippes videre diffust via mange smårenner, slik at oppvandrende fisk
opplever at hovedstrømmen fortsatt går via fisketrappa. Ellers kan
oppvandringen bli dårligere. Alternativt å etablere «gitter» som hindrer fisk i
å vandring ned andre steder enn via fisketrappa.
 Gitter før inntaket av vann til mikrokraftverket kan også vurderes.
 Det bør også vurderes videre om fordelene med aktivt å regulere vannslippet
ved Høversjøen mht. minstevannføring om sommeren og
«lokkeflommer»/spyling av grusen om høsten er større enn ulempene.
Det bør vurderes å sette oppdraget ut til eksterne konsulenter.
Dammen gikk i stykker, og ble restaurert i 1956.
Utredning: Lavt-middels.
Potensielle
Regulant/fallrettshaver,
Tiltak: Lavt-middels.
finansierings grunneier, Hurdalssjøen FA,
-kilder
Hurdal JFF, Hurdal kommune,
Akershus fylkeskommune,
Miljødirektoratet
Hurdal JFF, grunneier,
Potensielle
Regulant/fallrettshaver,
fallrettshaver/regulant,
medaktør:
grunneier, Hurdalssjøen FA,
Hurdalssjøen FA.
Hurdal JFF.

Tabell 55. Bakgrunnsopplysninger om barrieren i Høverelva ved Mølledammen (Sagdammen).
Sted:

UTM (EU89, sone 33):

Nord: 6710772 Øst:281742

Kommune:

Høverelva, ca. 5 km
nedstrøms Høversjøen.
Hurdal

Konsesjon/lenke i NVE:

Befart dato:

15.08.16

Befart av:

Type barriere/HyMo:

Tørrmurdam med betong
påstøp.
Fisketrapp i betong.
Grunneier: Private

Formål:

Ja, NVE saksnr. 200403613.
Vedtatt konsesjonsfritt.
For inntil 1,00 GWh.
Stig Nordli og Helge B.
Pedersen (MEV og GLB
invitert/orientert).).
Tidligere tømmerfløtning
og mølledam, nå mikrokraftverk. Verneplan III
Hurdalssjøen FA,
Hurdal JFF
Nei, har sannsynligvis vært
et strykparti der fisk har
kunnet vandre.

Eierforhold:
Antatt kunstig
barriereeffekt:

Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:

Opp: Ja, men fisketrapp.
Ned: Fisk skades
muligens dersom de
vandrer over damkronen.
Ca. 2,7 m

Andre interessenter/
kulturminner:
Antatt naturlig barriere
i tillegg:

Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
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Ca. 36 m (totalt).

Andre mål på barrieren:

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:
Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk
ved denne stasjonk:
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:

Maks høyde ca. 4,3 m.
Overløp 0,65 m høyere
enn dagens vannspeil.
Damkrone ca. 2,3 x 8 m.
Tappeluke i eget løp nord
i demningen.
Eget innløp til mikrokraftverket.
Ja, fisketrapp like ved
demningen, omløp.
Påvist fisk både ovenfor
og nedenfor.
1

0,5
God


Spranghøyde:

Barrierehøyde: Ca. 2,7 m
Dybde på kulp: < 0,2 m

Antatt virkningsgrad:

God

Potensiell ny strekning:

-

Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):
Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:

-

Fisketrapp gir passasje
FG, BE samt el.fiskeresultater over og under.

Brabrand, Å., m.fl. 2016.

Figur 41. Bilder av Høverelva ved
Mølledammen (Sagdammen), inkl.
fisketrappa/omløpet i sør.
Supplerende opplysninger om Høverelva ved Mølledammen (Sagdammen)
Fisketettheten i Høverelva er god både ovenfor og nedenfor dette partiet (Brabrand m.fl. 2016).
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3.14.3. Hurdalselva ved Verkensdammen (Hurdals Verk)

Tabell 56. Konklusjon/vurdering for Hurdalselva ved Verkensdammen (Hurdals Verk)
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:

Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

2

Nødvendig for å nå
Muligens
Egen tiltaks-ID i
5101-2019-M
miljømålet i 2021
Vann-nett:
(kartlegging)
Fisketrappa synes å fungere for oppvandringen. Fallet ned over damkrona er noe
høyt. Mulig at vannhastigheten øverst i trappa er noe stor. Dette bør vurderes
videre.
Ja, med grunneiere, fallrettshaver/regulant og Hurdal JFF.
Problemstillinger som bør vurderes nærmere er:
 Dersom videre faglige vurderinger konkluderer med at fisk ikke skades,
anbefales ingen ytterligere fysiske tiltak her.
 Dersom de faglige konklusjonene er at fisk sannsynligvis skades av fallet, kan
det vurderes å støpe av stein/betong et lite «basseng» i bunnen av fossen,
slik at fallet over damkrona dempes. I så fall er det viktig at vann slippes
videre diffust via mange smårenner, slik at oppvandrende fisk opplever at
hovedstrømmen fortsatt går via fisketrappa. Ellers kan oppvandringen bli
dårligere. Alternativt montere «gitter» som hindrer fisk i å vandre ned andre
steder enn via fisketrappa.
Alle «kritiske» punkter i elva bør vurderes samlet.
Utredning: Lavt-middels.
Potensielle
Fallrettshaver/regulant,
Tiltak: Lavt-middels.
finansierings grunneier, Hurdalssjøen FA,
-kilder
Hurdal JFF, Hurdal kommune,
Akershus fylkeskommune,
Miljødirektoratet
Hurdal JFF, grunneier,
Potensielle
Fallrettshaver/regulant,
fallrettshaver/regulant,
medaktør:
grunneier, Hurdalssjøen FA,
Hurdalssjøen FA.
Hurdal JFF.

Tabell 57. Bakgrunnsopplysninger om barrieren ved Hurdalselva ved Verkensdammen.
Sted:

Kommune:
Befart dato:

Type barriere/HyMo:

Eierforhold:

Antatt kunstig
barriereeffekt:

Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:
Andre mål på barrieren:

Hurdalselva, ca. 5,5 km
fra Hurdalssjøen. Ved
Hurdal Ungdomsskole og
Folkehøgskolen.
Hurdal
15.08.16

UTM (EU89, sone 33):

Nord: 6708034 Øst:282483

Konsesjon/lenke i NVE:
Befart av:

Tørrmurdam med betong
påstøp.
Fisketrapp i betong.
Grunneier: Hurdal Verk.

Formål:

Ingen opplysninger.
Stig Nordli og Helge B.
Pedersen (MEV og GLB
invitert/orientert).
Tidligere tømmerfløting
mm.

Opp: Ja, men fisketrapp.
Ned: Fisk skades
muligens dersom de går
over damkronen.
Ca. 4,5 m

Antatt naturlig barriere
i tillegg:

Maks høyde ca. 5,5 m

Andre interessenter/
kulturminner:

Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:
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Hurdalssjøen FA,
Hurdal JFF
Se bilde fra 1955 i
digitalmuseum.no,
Akershusbasen, lenke her.
Verneplan III
Nei, har sannsynligvis vært
et strykparti der fisk har
kunnet vandre.
Ca. 70 m (totalt).

Barrierehøyde: > ca. 3 m

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:
Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk
ved denne stasjonk:
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:
Kommentarer:

Overløp ca. 1 m høyere
enn dagens vannspeil.
To-delt løp.
Ja, fisketrapp like ved
demningen, omløp.
Påvist fisk både ovenfor
og nedenfor
1

Dybde på kulp: < 0,2 m

Antatt virkningsgrad:

0,5
God


God

Potensiell ny strekning:

-

Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):
Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:

-

Fisketrapp gir passasje
FG, BE samt elektrofiskeresultater over og under.

Brabrand, Å. m.fl. 2016.

Dammen gikk i stykker, og ble restaurert i 1956.
Vanntrykket ved flom øverst i fisketrappa bør evt. måles samtidig.

Figur 42. Bilder av Hurdalselva ved Verkensdammen, inkl. fisketrappa/omløpet i øst.
Supplerende opplysninger om Hurdalselva ved Verkensdammen (Hurdals Verk)
Etter samløpet mellom Høverelva og Steinsjøelva brukes begrepet Hurdalselva ned til utløpet i
Hurdalssjøen.
Fisketettheten i Hurdalselva er bekymringsfullt lav, særlig etter år 2007 (Brabrand m.fl. 2016). Det er
strekningen fra Høverelva like før samløpet med Steinsjøelva og ned som har lav ørrettetthet. Men
fordi tettheten er høy oppstrøms, tyder mye på at denne fisketrappa fungerer godt nok til å rekruttere
elva. Problemet med lav fisketetthet er sannsynligvis noe annet enn trappa/barrieren.
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3.14.4. Hurdalselva generelt

På deler av Hurdalselva fra Flaen og nedstrøms er elvemorfologien endret. Delvis er det benyttet
bulldoser og gravemaskin. Dette vil kunne påvirke fiskeøkologien på flere måter. Mengden gytegrus,
skjul og stand-/hvileplasser kan ha blitt redusert og vannhastighetene endret slik at grusen ikke har
samme kvalitet som opprinnelig, både mht. mengden egnet substrat og periodevis spyling av
sedimenter/partikler i grusen. Det er påvist bekymringsfull lav ørettetetthet i nedre deler av elva,
særlig de siste årene (Brabrand m.fl. 2016) – med svært dårlig økologisk tilstand.
Årsaken til tidligere tiders «bulldosering» var dels tømmerfløtingen, men også i stor grad en kraftig
flom ca. i 1955-56, slik at «opprensing» av elveløpet ble ansett som flomforebyggende tiltak.
Tabell 58. Konklusjon/vurdering for Hurdalselva generelt
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:

Merknader/kommentarer:

Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:
Kilder:

Annet:

2

Nødvendig for å nå
Muligens
Egen tiltaks-ID i
5101-2019-M
miljømålet i 2021
Vann-nett:
(kartlegging)
Hele elva bør vurderes samlet mht. alle fysiske/tekniske inngrepene og
påvirkningene.
Det er bekymringsfullt at tettheten av storørretunger er så lav på nedre partier.
Ja, med grunneiere, fallrettshaver/regulant og Hurdal JFF m.fl.
Problemstillinger som bør vurderes nærmere er:
 Både oppvandringen, og særlig nedvandringen over demningene bør
vurderes av fagpersoner.
 Elvas hydromorfologi bør vurdres av fagpersoner, for å se om det er
fordelaktig å tilbakeføre store stein, buner, steingrupper, gytegrus osv.
 Det bør vurderes om det er hensiktsmsssig med aktiv regulering fra
Høversjøen (og evt. Steinsjøen) mht. minstevannføring om sommeren og
lokkeflommer for oppvandring over fisketrappene.
 Det kan også gjøres en vurdering av om mengden tilførte partikler er for høy,
og hva som evt. er kilden – evt. tiltak for å begrense det.
 Det kan vurderes om det er andre årsaker til de lave ørrettetthetene i nedre
deler av elva.
 Hensyn til Verneplan III og Hurdalselvdeltaet naturreservat nederst i elva.
Det bør kjøpes inn ekspertbistand til å gjennomføre videre vurderinger og foreslå
evt. konkrete tiltak med kostnadsoverslag. Gjerne i samme oppdrag.
Hurdalselva er det viktigste gyte- og oppvekstområdet for storørretbestanden i
Hurdalssjøen. Definerte storørretstammer er spesielt viktige å forvalte riktig.
Nedre deler er klassifisert som «svært dårlig» mht. fisk.
Utredning: Middels.
Potensielle
Fallrettshaver/regulant,
Tiltak: Antatt middels – høyt
finansierings grunneier, Hurdalssjøen FA,
-kilder
Hurdal JFF, Hurdal kommune,
Akershus fylkeskommune,
Miljødirektoratet
Hurdal JFF, grunneier,
Potensielle
Fallrettshaver/regulant,
fallrettshaver/regulant,
medaktør:
grunneier, Hurdalssjøen FA,
Hurdalssjøen FA.
Hurdal JFF
 Direktoratet for naturforvaltning, 1997.
 Dervo B., m.fl. 1996.
 Brabrand, Å., m.fl. 1990.
 Brabrand, Å., m.fl. 2016.
Hurdalselva har elvemusling (og muligens edelkreps i nedre deler).
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3.15. Vannforekomst: Tisjøen
Vannforekomsten Tisjøen omfatter kun innsjøen, og det er bare demning i utløpet.
Tabell 59. Oversikt over konklusjoner for VF Tisjøen (002-189-L).
Innsjø/elv:
Tisjøen
For Stensbyåa og sidebekk, se kap. 3,16.
Endring ift.
Nei
Sum påvirkningskarakteriseringen/
grad (HyMo) i
klassifiseringen:
vannforekomst:

Prioritet:
0
2
2 (liten)

Tentativ
klassifisering
HyMo (alene):

God

Figur 43. Tv. kart over VF Tisjøen. Th. oversiktskart over barrierene i fra Tisjøen og nedover
Stensbyåa samt tilløpsvassdrag: A: Demning i utløpet av Tisjøen, B: Stensbydammen-E6,
C: Krysningspunkt Stensbyåa-E6, D: Krysningspunkt Stensbyåa og anleggs/driftsvei og
E: Tre krysningspunkter mellom veier og Tømtebekken.
Anbefalinger og konklusjoner innen VF Tisjøen
Ingen oppfølging nødvendig, eller anbefales basert på vannforskriften.
Tabell 60. Konklusjon/vurdering for VF Tisjøen.
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:
Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

0

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
Nei
miljømålet i 2021
Vann-nett:
Demningens utforming innebærer tilnærmet full stopp for oppvandrende fisk fra
utløpselva, men det er ikke fiskearter i sjøen som er avhengig av vandring til/fra
bekk. Reguleringshøyden i sjøen er klart innenfor det som vannforskriften normalt
aksepterer som «God» økologisk tilstand.
Nei.
Ingen særskilte tiltak foreslås.
Nedvandring for fisk er klart problematisk, men den økologiske betydningen av
vandring for arter som gjedde, mort, abbor og evt. ørekyt er små.
Potensielle
finansierings
-kilder
Eidsvoll kommunale Vannverk Potensielle
medaktør:
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Tabell 61. Bakgrunnsopplysninger om barrieren ved utløpet av Tisjøen
Sted:

UTM (EU89, sone 33):

Nord:6703023 Øst:287377

Kommune:

Minneåsen. Tisjøen
drenerer til Stensbyåa og
så til Vorma.
Hurdal og Eidsvoll

Konsesjon/lenke i NVE:

Befart dato:

5.08.16

Befart av:

Type barriere/HyMo:

Tørrmurdam, med nyere
betong påstøp.
Grunneier: Ikke avklart.
Fallrettigheter: Eidsvoll
kommune.
Opp: Ja
Ned: Ja
Maks 3,3 m

Formål:

Søkt NVE om mikrokraftverk (saksnr. 200602783),
men trukket.
Tor Fodstad, Helge B.
Pedersen
Kommunal drikkevannskilde for Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommunale
Vannverk

Eierforhold:

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:
Andre mål på barrieren:
Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:

Sum antall kunstige
vandringshindre:
Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk i
denne bekk:
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:
Kommentarer:
Annet:

Andre interessenter/
kulturminner:
Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:

-

Ja, men litt lengre ned i
vassdraget.
13 m

Barrierehøyde: > 3 m
Dybde på kulp: < 0,2 m
-

Nei

Antatt virkningsgrad:

Nei (ørret og sik finnes
kun lenger ned). Samme
fiskearter i Vesle Tisjøen
og Fløyta like nedstrøms
som Tisjøen.
1

Potensiell ny strekning:

-

Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):
Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:

-

0,5
God

< 0,2
FG, BE samt at det ikke er
vandrende fiskearter der.
Befaring og kart, samt Fiskeguide Hurdal JFF og Eidsvoll kommune.
Det oppgis kun å være abbor, gjedde, mort og muligens ørekyt i Tisjøen.
2
Tisjøen er 1,56 km stor (inkl Vålsjøen), jf. NVE Atlas.

Figur 44. Bilder av demningen i utløpet av Tisjøen.
Supplerende opplysninger om Tisjøen
Selve vannbehandlingsanlegget ligger ca 1,5 km, nedenfor Tisjøen, men også det såpass høyt oppe i
elva at det anses for ikke å være problematisk for (opp)vandrende fiskearter.
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3.16. Vannforekomstene: Stensbyelva og Sidebekkene til Stensbyelva
Vannforekomsten «Stensbyelva» omfatter hovedelva fra Tisjøen og til Vorma, og vannforekomsten
«Sidebekkene til Stensbyelva» omfatter vassdrag som forøvrig drenerer til Stensbyelva. Følgende
demninger/barrierer/forbygninger o.a. er registret der:





3.15. Tisjøen, utløpsdemning (se denne)
3.16.1. Stensbydammen
3.16.2. Veikrysning E6 – Stensbyelva
3.16.3. Veikrysninger Tømtebekken

Tabell 62. Oversikt over konklusjoner for VF Stensbyelva (002-1540-R) og VF Sidebekkene
Stensbyelva (002-1541-R).
Innsjø/elv:
Stensbydammen
Veikrysning E6 – Stensbyåa
Veikrysninger Tømtebekken
Endring ift.
Nei
karakteriseringen/
klassifiseringen:

Sum påvirkningsgrad (HyMo) i
vannforekomst:

Prioritet:
2
2
3
2 (liten) for
002-1540-R og
3 (middels for
002-1541-R)

Tentativ
klassifisering
HyMo (alene):

God

Figur 45. Oversiktskart over VF Sidebekkene
Stensbyelva (øverst tv.) og VF Stensbyelva og
(øverst th.).
Nederst tv.Oversiktskart over barrierene i fra
Tisjøen og nedover Stensbyåa samt
tilløpsvassdrag: A: Demning i utløpet av Tisjøen,
B: Stensbydammen-E6 – C: Krysningspunkt
Stensbyåa-E6, D: Krysningspunkt Stensbyåa og
anleggs/driftsvei og E: Tre krysningspunkter
mellom veier og Tømtebekken.
Anbefalinger og konklusjoner innen VF Stensbyelva og VF Sidebekkene Stensbyelva
 Stensbydammen bør utbedres, herunder å sikre fisken frie vandringsveier.
 Krysningspunktet mellom elva og tidligere anleggsvei bør utbedres.
 Nedre barrierer/krysningspunkter i Tømtebekken kan vurderes utbedret når tiltak likevel skal
utføres i området. Problemet er ikke stort.
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3.16.1. Stensbydammen
Tabell 63. Konklusjon/vurdering for Stensbydammen.
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:
Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

2

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
5101-2081-M
miljømålet i 2021
Vann-nett:
Demningen og røret bør rehabiliteres, sammen med jorddemningen også pga.
vedlikeholdsbehov og erosjon/graving. Fisk kan ikke vandre opp gjennom
røret/demingen slik det var. Fri passasje av fisk her vil være en fordel for den
ørretførende delen av vassdraget, og forbedre dammen ovenfor som fiskedam.
Kun innen Eidsvoll kommune.
 Stabiliteten av hele jorddammen bør vurderes på generelt grunnlag.
 Det bør samtidig påses at fisken kan vandre i gjennom røret, ved å lage
terskler av stein/steingrupper nedstrøms.
Demningen var på befaringstidspunktet ikke i orden, og vannstanden nedsenket.
Lavt – middels.
Potensielle
Eidsvoll kommune.
Merkostnaden ved å lage
finansierings
fiskepassasje er marginalt ift.
-kilder
damsikringen og annen
utbedring.
Eidsvoll kommune.
Potensielle
Ingen.
medaktør:

Tabell 64. Bakgrunnsopplysninger om barrieren ved Stensbydammen
Sted:
Kommune:
Befart dato:
Type barriere/HyMo:
Eierforhold:

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:
Andre mål på barrieren:

Størrelse på rør:
Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:

Sum antall kunstige
vandringshindre (i hele

Stensby, ved Minnesund
skistadion, Stensby skole.
Eidsvoll.
5.08.16 (og Tømtebekken
12.10.12).
Jordfylling med delvis
betongvegg.
Grunneier: Ikke avklart.
Fallrettigheter: Ikke
avklart.
Opp: ja.
Ned. Nei.
1,65 m.

UTM (EU89, sone 33):

Nord:6700468 Øst:290264

Konsesjon/lenke i NVE:
Befart av:

Nei.
Tor Fodstad, Helge B.
Pedersen
Rekreasjon, bading og
frilufsformål lokalt.
Friluftsliv/bading.

Formål:
Andre interessenter/
kulturminner:
Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:

Nei.

Vanndyp i rør/kulvert:

Ca. 0,3 m.

Antatt virkningsgrad:

-

Ca. 5-6 km fra evja til
Vorma og opp.

Potensiell ny strekning:

2

Kommentar ny
gytestrekning

Ikke målt, men ørret er
registert oppstrøms, og går
ca. 3 km videre fra
Stensbydammen.
Delsvis bekkestasjonær
ørret, og delvis ørret og sik

I tillegg terskel inne i
røret mot dammen på ca.
0,3 m.
Overløp (etablert i 2013)
ca. 0,75 m høyere enn
dagens vannspeil, er
delsvis ødelagt.
Lengde: Ca 9 m.
Diameter: Ca 1,5 m.
Nei.
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15 m.

Barrierehøyde: 0,7 m
Dybde på kulp: 0,2 - 0,5 m

Stensbyåa):

(inkl. kvalitet):
Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:

som går opp fra Vorma. Sik
kun i nedre deler.
0,6 (moderat)
FG, BE og fisketetthet. I
Stensbydammen er det
stopp, i den andre
hindringen delvis
passeringsmuligheter. Men
det er i all hovedsak nedre
deler av elva som er
viktigst, pga. rekruttering
både i Vorma og
Stensbyåa. Uavklart hvor
langt opp harr og ørret går
fra Vorma. Men det utgjør
neppe > 40 % bestandsnedgang. Sistnevnte er
tillagt hovedvekt.

Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk i
denne bekk:

0,67 (dårlig)
God (på grensa til
moderat)

Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:
Kommentarer:

 Huvo notat 2/2013
 Dønnum B. O. 2009.
I Huvo notat 2/2013 ble tiltaket om å utbedre krysningspuntet med veg gitt 2.
prioritet. Notatet er spilt inn til SVV for videre vurderinger. I tillegg er grunneier
kontaktet fordi en ansamling av trær og kvister mm dannet en tilnærmet total
barriere for oppvandrende fisk (ørret og sik) fra Vorma. Det finnes også
bekkestasjonær ørret i elva til langt forbi Stensbydammen (pers. obs.).
E6 krysser også elva, men i høyt brospenn uten problemer for fisk.

Figur 46. Bilder hv. nedstrøms og oppstrøms barrieren ved Stensbydammen.
Supplerende opplysninger om Stensbyelva ved Stensbydammen
Barrieren ved Stensbydammen bør gis høy prioritet både av hensyn til fiskepassasje, bading og
rekreasjon og at dagens tilstand krever istandsetting uansett. Demningen er delvis ødelagt. Det er
viktig å sikre fri vandringsmulighet også for mindre/yngre fisk når arbeidet skal gjøres.
Merkostnadene til det blir svært små, og vannforskriftens krav kan da ivaretas.
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3.16.2. Veikrysning under E6 – Stensbyelva
Tabell 65. Konklusjon/vurdering for Veikrysningen under E6 – Stensbyelva.
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:
Merknader/kommentarer:

Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

2

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
5101-2081-M
miljømålet i 2021
Vann-nett:
Selv om det er mulig at stor fisk kan passere i dag ved god vannmengde, bør tiltak
gjennomføres for å sikre god passasje også for yngre/mindre fisk. Tiltaket er
tidligere gitt prioritet 2 av Vannområdeutvalget.
Statens Vegvesen og grunneierne.
Å fjerne rørene ved å lage bro/større kulvert med «naturlig» bekkebunn, eller lage
en enkel terskel og kulp nedstøms rørene.
 Grunneierer har gitt innspill på at veien fortsatt brukes, som driftsvei for
jordbruket og er nødvendig å bevare.
 I Huvo notat 2/2013 gis en utfyllende beskrivelse av barrieren. For detaljer
henvises til det notatet (lenke).
Lavt. Kostnaden ved å bygge
Potensielle
Statens vegvesen (SVV)
enkle «naturlige terskler»
finansierings
nedstrøms røret er lave.
-kilder
Legges ny kulvert vil det være
dyrere.
SVV.
Potensielle
Ingen.
medaktør:

Figur 47. Bilde av barrieren/rørene ved driftsvei som krysser Stensbyåa, under E6.
Supplerende opplysninger om Stensbyelva ved veikrysningen
Krysningspunktet med selve E6 er uproblematisk fordi det går i brospenn høyt over elva, og berører
ikke vassdraget direkte.
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3.16.3. Veikrysninger i Tømtebekken
Tabell 66. Konklusjon/vurdering for veikrysninger i Tømtebekken.
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:
Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

3

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
5101-1538-M
miljømålet i 2021
Vann-nett:
Det er i alt fire krysningspunkter/barrierer mellom veier og Tømtebekken. De
ligger med kort avstand seg i mellom, omtrent midtveis i bekken. Tiltakene er
tidligere gitt prioritet 3 av Huvo.
Statens Vegvesen og grunneierne.
Etablere terskler nedstrøms rør/kulverter. Ett sted bør røret fjernes/legges pånytt.
I Huvo notat 2/2013 gis en utfyllende beskrivelse av barrieren. For detaljer
henvises til det notatet (lenke).
Kostnaden ved å bygge enkle
Potensielle
Statens vegvesen (SVV)
«naturlige terskler» nedfinansierings
strøms rørene er lave. Nye
-kilder
kulverter vil delvis være dyre.
SVV.
Potensielle
Ingen.
medaktør:

Figur 48. Bilde av barrieren/rørene i Tømtebekken. Øverst tv. øvre krysning med rester av gammel
vei, øverst th. kulvert under Gamle Trondheimsveg, nederst tv. rør under E6 og nederst th. doble rør
under anleggs-/driftsveg.
Supplerende opplysninger om Tømtebekken
Det er en god del ørret i bekken. Et «naturlig» strykparti lenger ned er vanskelig å forsere uten at det
er mye vann i bekken. I hvor stor grad dette er bekkestasjonær fisk, eller oppvandrende fisk fra Vorma
er uavklart. Ved høy vannføring kan muligens noe fisk passere gjennom kulvertene/rørene, men neppe
det øverste. Særlig for små/unge fisk er det klart problematisk i dag. Bekken krysser både Gamle
Trondheimsvei (Fv. 501) og E6 i kulverter samt en liten anleggs/driftsvei og en gammel veirest.
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3.17. Vannforekomst: Tilløpsbekker til Hurdalssjøen Øst
Vannforekomsten omfatter flere mindre tjern/innsjøer og bekker til Hurdalssjøen fra østsiden. Det er
kun i Langtonbekken og Bundlibekken som det er registrert vesentlig barriere/ vandringshinder for
fisk, men flere bekker er undersøkt, jfr. kap. 3.25.



3.17.1. Langtonbekken
3.17.2. Bundlibekken

Tabell 67. Oversikt over konklusjoner for VF Tilløpsbekker til Hurdalssjøen øst (002-1566-R).
Innsjø/elv:
Langtonbekken
Bundlibekken
Endring ift.
karakteriseringen/
klassifiseringen:

Prioritet:
2
3
Nei

Sum påvirkningsgrad (HyMo) i
vannforekomst:

3 (middels)

Tentativ
klassifisering
HyMo (alene):

God

Figur 49. Oversiktskart over VF Tilløpsbekker til Hurdalssjøen øst, og detaljkart med følgende
barrierer/deminger: A: Langtonbekken, B: Bundlibekken.
Anbefalinger og konklusjoner innen VF Tilløpsbekker til Hurdalssjøen øst
 Barrieren i Langtonbekken er meldt inn til Statens Vegvesen (SVV) som prioritet 1 for
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma, og SVV vurderer selv tiltaksbehovet.
 Barrieren i Bundlibekken er liten i omfang, men det skal lite til for å avbøte på problemet. Det
anbefales å kontakte grunneieren, og høre om et enkelt tiltak kan gjennomføres f.eks. i samråd
med fiskeinteresser i området.
3.17.1. Langtonbekken
Tabell 68. Konklusjon/vurdering for Langtonbekken.
Prioritet:
Vurderinger:
Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:
Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

1

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
5101-1537-M.
miljømålet i 2021
Vann-nett:
Røret under Fylkesvei 180 er en absolutt barriere for fisk, og bør utbedres slik at
større deler av bekken kan benyttes til gyting. Gyting foregår pt. nedenfor røret.
Ja, med Statens vegvesen og evt. grunneiere.
Helst å legge veien i bro over bekken, alternativt bruke vesentlig større rør og slik
at fisk lett kan vandre fritt opp og ned.
Krysningspunktet bør også vurderes ift. klimaendringer/økt nedbør og isgang. Det
framstår i dag som sårbart.
Middels høyt.
Potensielle
Statens vegvesen
finansierings
-kilder
Statens vegvesen (SVV)
Potensielle
Eidsvoll Fiskesamvirke og
medaktør:
Hurdalssjøen Fiskeadminstrasjon.

77

Tabell 69. Bakgrunnsopplysninger om barrieren ved Langtonbekken (Skillebekken.)
Sted:
Kommune:
Befart dato:

Type barriere/HyMo:
Eierforhold:

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:
Andre mål på barrieren:
Størrelse på rør:
Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:
Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk i
denne bekk:
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:
Kommentarer:

Fra Rakkertjern til
Hurdalssjøens østside
Eidsvoll og Hurdal
20.06.2012

UTM (EU89, sone 33):

Nord:6695708 Øst:284485

Konsesjon/lenke i NVE:
Befart av:

Stålrør
Grunneier: MEV og to
private grunneiere
Eier av tiltaket: SVV.
Opp: Vesentlig barriere.
Ned: Ingen.
Ca. 2 m høydeforskjell
inne i røret.
-

Formål:
Andre interessenter/
kulturminner:

Nei
Øystein Løvli, Terje
Sørensen, Arvid Sandberg,
Tor Fodstad, Liv Dervo og
Helge B. Pedersen.
Veikrysning
Eidsvoll Fiskesamvirke og
Hurdalssjøen
Fiskeadminstrasjon
Nei, jfr. tidligere brev i
1974 (jfr. notat 2/2013).
41 m langt rør.

Lengde: 41 m.
Diameter: 1 m.
Nei.

Vanndyp i rør/kulvert:

Barrierehøyde:0,3 m
Dybde på kulp: 0,3 m
< 0,05 m.

Antatt virkningsgrad:

-

Ja, minst opp til 550 m
ovenfor veikrysningen.
1

Potensiell ny strekning:

550 m.

Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):
Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:

Middels kvalitet oppstrøms
røret.

0,5
Moderat

Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
Spranghøyde:

0,58
FG, BE samt habitategenskaper og skjønn.

Huvo-notat 2/2013.
Pga. naturlig ras/blokkmark antas at fisk vil ha problemer med å gå lengre opp i
bekken enn 550 meter ovenfor veien, men det kan ikke utelukkes at det er
vandringsveier for fisk innimellom steinblokkene, slik at fisken kan vandre enda
lengre opp mot Rakkertjern.

Figur 50. Bilder av krysningspunkt mellom fylkesveien og Langtonbekken.
Supplerende opplysninger om Langtonbekken
Bekken er gytebekk for ørret i Hurdalssjøen, som har lav ørretrekruttering. Hver bekk er derfor viktig
å få til å fungere. Bekken er elektrofisket (05.07.12), og både yngel og eldre fiskeunger ble påvist opp
til veikrysningen.
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3.17.2. Bundlibekken
Tabell 70. Konklusjon/vurdering for Bundlibekken.
Prioritet:

3

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
Nei
miljømålet i 2021
Vann-nett:
Det anbefales å gjennomføre tiltak, dersom det er lokal vilje/ønske.
Ja, med grunneiere.
Bygge et par enkle terskler nedenfor av naturlig stein, for å heve vannstanden i
forkant av røret, opp til en høyde på ca. 10-15 cm inne i røret.
Liten bekk. Lite tiltak. Usikkert pt. hvor langt opp fiske går, men fisk ble påvist
oppstrøms Fv. 180 og like opp til røret.
Nær 0. Kun arbeidstimer.
Potensielle
Ikke nødvendig.
finansierings
-kilder
Grunneier
Potensielle
Eidsvoll Fiskesamvirke og
medaktør:
Hurdalssjøen Fiskeadminstrasjon.

Vurderinger:
Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:
Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

Tabell 71. Bakgrunnsopplysninger om barrieren ved Bundlibekken.
Sted:
Kommune:
Befart dato:

Fra Rakkertjern til
Hurdalssjøens østside
Hurdal
30.08.2016

Type barriere/HyMo:

Betongrør

Eierforhold:

Grunneier: Privat

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:
Andre mål på barrieren:

Opp: Vesentlig barriere.
Ned: Ingen.
Lite

Størrelse på rør:

Lengde: 3 – 6 m
Diameter: < 1 m
Nei.

Vanndyp i rør/kulvert:

Barrierehøyde ca:0,4 m
Dybde på kulp: 0,2 m
< 0,05 m

Antatt virkningsgrad:

-

Ja.

Potensiell ny strekning:

Ikke vurdert.

1

Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):
Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:

Liten bekk, men god nok
kvalitet.

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:
Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk i
denne bekk:
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:
Kommentarer:

-

0,5
God

UTM (EU89, sone 33):

Nord: 6704230 Øst:284623

Konsesjon/lenke i NVE:
Befart av: Stig Nordli og
Helge B. Pedersen.
Formål:

Nei

Andre interessenter/
kulturminner:
Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
Spranghøyde:

Krysning med gammel
driftsvei
Hurdal JFF, Hurdalssjøen
Fiskeadminstrasjon
Nei.
Ikke målt (3 – 6 m).

Ikke beregnet
FG samt habitategenskaper og skjønn.

Huvo-notat 1/2017.
Fordi tiltaket er svært enkelt å gjennomføres, anbefales at det blir gjort, selv om
potensiell økt gytestrekning ikke er befart/vurdert.
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Figur 51. Bilder av røret i Bundlibekken, ca 60 meter oppstrøms Fv. 180.
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3.18. Vannforekomstene: Netsjøen med tilløpsbekker og Nessa med tilløpsbekker
Vannforekomst Netsjøen med tilløpsbekker omfatter innsjøen Netsjøen og tilløpsbekkene, mens
vannforekomst Nessa med tilløpsbekker omfatter hovedelva Nessa (utløpselva fra Netsjøen) med
tilrenning fra nedbørsfeltet. Det er imidlertid ingen vesentlige bekker/sidevassdrag til Nessa. Følgende
delfelter beskrives videre:




3.18.1. Netsjøen med tilløpsbekker
3.18.2. Nessa fra Netsjøen til E6
3.18.3. Nessa fra E6 - Andelva

Tabell 72. Oversikt over konklusjoner for VF Netsjøen med tilløpsbekker (002-1549-R) og Nessa med
tilløpsbekker (002-1551-R).
Innsjø/elv:
Nettsjøen
Nessa fra Netsjøen til E6
Nessa fra E6 - Andelva
Endring ift.
Ja,påvirkningsgrad
karakteriseringen/
må endres fra 3
klassifiseringen:
(middels) for VF
002-1549-R.

Prioritet:
0
2
0
Sum påvirkningsgrad (HyMo) i
vannforekomst:

2 (liten)

Tentativ
klassifisering
HyMo (alene):

God

Figur 52. Oversiktskart over VF Netsjøen med tilløpsbekker (tv.) og VF Nessa med tilløpsbekker (th.).
Figuren tv. A: Demning i utløpet av Netsjøen. Figuren th. A: Krysning av lokal grusveg, B: Krysning
av E6 øverst, C: Krysning av E6 midt, D: Krysning av E6 nederst, E: Krysning av Fv. 501 og F:
Krysning av Fv. 506.
Anbefalinger og konklusjoner innen VF Netsjøen med tilløpsbekker og VF Nessa med
tilløpsbekker
 Hvorvidt ørret før oppdemmingen kunne vandre helt opp i Netsjøen er tvilsomt, vurdert ut fra at
det ikke finnes ørret i innsjøen og at det fra naturens side er et bratt, lite juv. Det er ingen
fiskearter i Netsjøen der utløpselva har noen viktig funksjon, og oppdemmingen er liten ift.
vannforskriftens grenser. Tiltak anbefales ikke.
 Eneste problematiske krysningspunktet er det øverste med lokal grusveg. Det er lite og ligger høyt
oppe i vassdraget, men er en viktig gytestrekning i en bekk/elv som er preget av leire nedstrøms.
 Øvrige krysningspunkter med offentlige veier, og de to private veiene som ble sjekket ut,
representerer ikke noe problem etter vannforskriften, dvs. er ikke noe vandringshinder for fisk.
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3.18.1. Netsjøen med tilløpsbekker
Tabell 73. Konklusjon/vurdering for Netsjøen med tilløpsbekker.
Prioritet:
Vurderinger:
Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:
Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:

0

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
Nei
miljømålet i 2021
Vann-nett:
Det legges til grunn at ørret naturlig har kunnet vandre i Nessa opp til utløpet av
Netsjøen, men ikke siste stigningen opp i sjøen. Det er ikke ørret i sjøen.
Nei
Ingen.
Ingen.
-

Potensiell
søker/tiltakshaver:

Potensielle
finansierings
-kilder
Potensielle
medaktør:

-

-

-

Tabell 74. Bakgrunnsopplysninger om barrieren ved utløpet av Netsjøen
Sted:
Kommune:
Befart dato:

Utløp Netsjøen.
Eidsvoll.
05.08.16.

UTM (EU89, sone 33):
Konsesjon/lenke i NVE:
Befart av:

Type barriere/HyMo:

Betongdemning, bygd ca
i 1930.
Grunneier:Ikke avklart.
Fallrettigheter: Eidsvoll
kommune.

Formål:

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:

Opp: Ja, total.
Ned: Noe problematisk.
Ca 5 m.

Andre mål på barrieren:

Tre seperate overløp.

Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:

Nei.

Antatt virkningsgrad:

Barrierehøyde:> ca. 3 m
Dybde på kulp:Ikke målt.
-

Opp til demningen/ innsjøen, men neppe forbi.
Dvs. 6-7 km fra Andelva.
1

Potensiell ny strekning:

0 m.

Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):
Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:

Ingen aktuell
gytestrekning.

Eierforhold:

Sum antall kunstige
vandringshindre:
(Kun for Netsjøen)
Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk i
denne bekk:
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:
Kommentarer:
Annet:

0,5
God

Andre interessenter:

Pedersen H. B., m.fl. 1990b.
www.digitalmuseum.no/Akershusbasen
Det er kun gjedde, mort og abbor i Netsjøen.
2
Netsjøen er 0,35 km stor, jf. NVE Atlas.
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Nord: 6693445 Øst:288106
Ikke funnet.
Tor Fodstad og Helge B.
Pedersen
Drikkevann.
Kommunalt reservedrikkevannskilde.
SVV nedstrøms/
damsikkerhet.
Kulturminne; Se
digitalmuseum.no/
Akershusbasen. Bilde ca.
fra 1930, lenke her.
Ja, sannsynligvis.
Ca 25 m.

< 0,2
FG, BE samt at bekken ikke
har vært brukt som
utløpsbekk.

Figur 53. Bilde av utløpsdemningen i Netsjøen.
Supplerende opplysninger om Netsjøen
Ingen barrierer er kjent i bekker inn til Netsjøen.
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3.18.2. Nessa fra Netsjøen til E6
Tabell 75. Konklusjon/vurdering for VF Nessa med tilløpsbekker, fra Netsjøen og til E6-krysningen.
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:

Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:
Potensiell
søker/tiltakshaver:

2

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
Nei
miljømålet i 2021
Vann-nett:
Rørene som krysser grusvegen danner nå barriere for fisk. Det er bare ca. 100 m
med gyte-/oppvekstareal som evt. vil tas i bruk dersom tiltak gjennomføres. Men
selv om økningen av tilgjengelig bekkelengde er marginal, vil den økologiske
effekten være relativt stor pga. fallhøyde/vannhastinghet og gytemuligheter.
Tiltak er enkle, og bør gjennomføres dersom det er maskiner/graving i området.
Ja, med grunneier/SVV.
 Etablere «naturlige» terskler av steingrupper nedstøms røret for å heve
vannstranden i røret og dermed gi fisken oppvandringsmuligheter.
 Grave tre-fire «kulper» på strekningen ned til E6, og en like nedenfor E6.
 Tilføre noe gytegrus (naturgrus – ikke knust stein), ca. 1 – 3 cm store.
 Vurdere minstevannføringen ut fra Netsjøen.
Ingen.
Lavt (dersom det likevel er
Potensielle
SVV
utstyr for graving i området).
finansieringskilder
SVV
Potensielle
medaktør:

Tabell 76. Bakgrunnsopplysninger om barrieren i Nessa ved lokal grusvei, fra Netsjøen og ned til E6.
Sted:
Kommune:
Befart dato:

Mellom E6 og Netsjøen
Eidsvoll
05.08.16

UTM (EU89, sone 33):
Konsesjon/lenke i NVE:
Befart av:

Type barriere/HyMo:
Eierforhold:

Betongrør.
Vegeier: SVV.
Fallrettigheter: Ingen.
Opp: Ja.
Ned: Nei.
Ca 1 m.

Formål:
Andre interessenter:

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:
Andre mål på barrieren:
Størrelse på rør:
Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:
(Kun for Netsjøen)
Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk i
denne bekk:
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:
Kommentarer:

To parallelle rør.

Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning:
Spranghøyde:

Nord: 6693315Øst:288091
Ingen.
Tor Fodstad og Helge B.
Pedersen
Kulvert under lokal grusveg
Eidsvoll kommunale
Vannverk. Lokale fiskere.
Nei, men stopp ca. 100 m
ovenfor.
Ca 25 m.
Barrierehøyde: ca. 1 m
Dybde på kulp: stein/fjell.
< 0,05 m.

Lengde: Ca 25 m.
Diameter: Ca 1,0 m.
Nei.

Vanndyp i rør/kulvert:

Opp til innsjøen. Dvs. 6 –
7 km fra Andelva.
1

Potensiell ny strekning:

Ca 100 m.

Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):
Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:

Egnet som gyte-/oppvekstareal, middels kvalitet. Kan
bli bra ved å tilføre grus.
< 0,2
FG, BE samt at evt. «nytt»
areale er lite i forhold til
resten av elva.

0,5
God

Antatt virkningsgrad:

-

Huvo notat 1/2015.
Mesteparten av elva Nessa har leire og mudderbunn, med dårlige gyteforhold for
ørret og harr. Partier med stein og grus har derfor forholdsmessig stor verdi,
særlig høyt i vassdraget fordi yngel spres lettere nedstrøms enn oppstrøms.
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Figur 54. Bilde av veikrysningen (pkt. A) med lokal grusvei mellom krysningen med E6 og Netsjøen.
Supplerende opplysninger om Nessa mellom E6 og Netsjøen
Under befaringen ble det observert en ørretunge like nedstrøms krysningen med E6. En lokal
informant (grunneier) fortalte at det var fisket opp voksen ørret i elva nedenfor E6-krysningen. Det er
grunn til å tro at fisken kan passere røret under E6 ved noe høy vannføring, men det mangler gode
standplasser/kulper mellom E6-krysningen og krysningspunktet med den lokale grusveien. Bygges det
terskler nedstrøms rørene, bør det også etableres f.eks. tre-fire dypere kulper (ca 1 m dype) mellom
rørkrysningen og E6.
Iflg. lokalkjente (Anders Klaseie pers.med.) ble denne grusvegen etablert for ca. 4-5 år siden av
Statens vegvesen, i forbindelse med utvidelsen av E6. Det ble den gangen påpekt at rørene burde
legges slik at fisk kunne passere. Fra gammelt av var det brukbart ørretfiske i øvre deler av Nessa, men
så ble det dårlig i mange år pga. forurensing. De siste årene har det igjen blitt noen ørreter der. Dersom
det etableres noen terskler for å få fri oppvandring gjennom rørene, samt noen dypere (ca. 1 m) kulper
og tilføres gytegrus av rett kvalitet, er det meget gode prognoser for at denne strekningen vil kunne
rekruttere ørret langt nedover Nessa. I stor grad er de best egnede habitatene for gyting på denne
strekningen og helt nederst, mens leire og mudder dominerer bunnen av den mellomliggende
strekningen.
Forutsetningen er at det også er tilstrekkelig vannføring på denne øvre strekningen, da noe av
vannvolumet muligens føres i rør forbi.
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3.18.3. Nessa fra E6 - Andelva
Tabell 77. Konklusjon/vurdering for VF Nessa med tilløpsbekker, fra E6 til Andelva..
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:
Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

0

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
Nei
miljømålet i 2021
Vann-nett:
 Ingen tiltak er nødvendig/anbefales, bortsett fra evt. å lage en liten kulp og
forbedre terskelen/vannhøyden litt i røret under E6 dersom tiltak skal
gjennomføres på strekningen E6-Netsjøen.
 Alle krysningspunkter med ulike typer veier som ble sjekket, var uten
vandringshindre for fisk.
Ja, med grunneier/vegeier.
Grave en liten kulp og forbedre terskelen/vannhøyden litt i rørutløpet under E6,
øvre krysningspunkt.
Ingen.
Lavt (dersom det likevel er
Potensielle
utstyr for graving i området).
finansierings
-kilder
Evt. SVV.
Potensielle
medaktør:

Tabell 78. Bakgrunnsopplysninger om barrierene i Nessa, fra E6 til Andelva.
Sted: (pkt. B)
Sted: (priv. vei – bro)*
Sted: (priv. vei – bro)*
Sted: (pkt. C)
Sted: (pkt. D)
Sted: (pkt. E)
Sted: (pkt. F)
Kommune:
Befart dato:
Type barriere/HyMo:
Type barriere/HyMo:
Type barriere/HyMo:
Antatt kunstig
barriereeffekt:
Indikativ klasse for fisk i
denne bekk:
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:
Kommentarer:

Øvre krysningspkt. E6,
mellom E6 og Netsjøen
Ved Kappåsen
Vei til Blakkesrudenga
Midtre krysningspkt. E6,
ved Blakkisrudenga
Nedre krysningspkt. E6,
ved Søndre Boksrud
Brennsmork, krysning
med Fv. 501 (Gml. Tr.h.v)
Nesfossen, krysning med
Fv. 506 (Dønnumskia)
Eidsvoll
05.08.16

UTM (EU89, sone 33):

Nord:6693222 Øst:288072

UTM (EU89, sone 33):
UTM (EU89, sone 33):
UTM (EU89, sone 33):

Nord: 6693076 Øst:288225
Nord: 6692979 Øst:288721
Nord:6693607 Øst: 288921

UTM (EU89, sone 33):

Nord:6694020 Øst: 289392

UTM (EU89, sone 33):

Nord:6693025 Øst: 289781

UTM (EU89, sone 33):

Nord:6691512 Øst: 290416

Konsesjon/lenke i NVE:
Befart av:

Betongrør
Kulvert over elva, ca.
naturlig bekkebunn
Bro over elva, naturlig
bekkebunn
Opp: Nei
Ned: Nei
God

Formål:
Formål:

Ingen.
Tor Fodstad og Helge B.
Pedersen
Rør under E6 (pkt. B).
Kulverter under E6 (pkt. C).
og D) og Fv. 501
2 private gårdsveier.
Fylkesvei 506.
Nei.

Formål:
Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Vurderingsgrunnlag:

Fri passasje gjennom alle
kulverter mm.

Huvo notat 1/2015.
Ingen av disse krysningspunktene representerer noen barriere/vandringhinder for
oppvandrende fisk fra Andelva.
* Se bildene på figur 55. Bildet tv. er ved Blakkisrud og th. ved Kappåsen
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Figur 55. Bilder av følgende veikrysningen:Tv.øverst: øvre krysning med E6 (pkt. B), th.øverst: midtre
krysning med E6 (pkt. C), tv. i midten-øverst: nedre krysning med E6 (pkt. D), i midten th. krysning
med Fv. 501, i midten-nederst th. krysning med høyt brospenn over Fv. 506. Nederste to er priv. veier.
Supplerende opplysninger om Nessa mellom E6 og Andelva
I Nessa ble det i 2014 dokumentert meget god ørretrekruttering på nedre deler (nedenfor Fv. 506), og
noe større ørreter oppstrøms Fv. 506, og ørret ble observert ved pkt. B. I tillegg ble niøye og ørekyt
påvist. Det ble ikke funnet edelkreps eller harr, selv om begge finnes i Andelva og skal kunne vandre
fritt videre oppover. Men vannkvaliteten har vært dårligere tidligere, slik at det kan tenkes at disse
artene etter hvert vandrer lenger opp i elva. Det er ingen barrierer på veien før grusveien mellom E6
og Netsjøen. Men øvre krysningspunkt med E6 kan ideelt sett sett forbedres.
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3.19. Vannforekomst: Nord-Fløyta/Holtåa
Vannforekomsten omfatter en del innsjøer og bekker som drenerer til Holtåa, og munner ut i Vorma
ved Lynesdalen, sør for Minnesund. Ved følgende innsjøer/elvestrekninger innen vannforekomsten er
det registert demninger/barrierer/forbygninger o.l.:
 3.19.1. Lysjøen
 3.19.2. Nord-fløyta (ved Holtsjøen)
 3.19.3. Holtdammen
 3.19.4. Holtåa ved Paulstuen
 3.19.5. Holtåa ved Lysdammen
 3.19.6. Krysningspunkt Østsidevegen (fv. 177)
Tabell 79. Oversikt over konklusjoner for VF Nord-Fløyta/Holtåa (002-1543-R).
Innsjø/elv:
Lysjøen
Nord-fløyta (ved Holtsjøen)
Holtdammen
Holtåa ved Paulstuen
Holtåa ved Lysdammen
Krysningspunkt Østsidevegen (fv. 177)
Endring ift.
Nei
Sum påvirkningskarakteriseringen/
grad (HyMo) i
klassifiseringen:
vannforekomst:

3 (middels)

Prioritet:
2
0
0
3
0
3
Tentativ
klassifisering
HyMo (alene):

God
(til moderat)

Figur 56. Oversiktskart over VF NordFløyta/Holtåa, og detaljkart med følgende
barrierer/deminger: A: Lysjøen(utløp),
B: Nord-Fløyta (utløp), C Holtdammen,
D: Holt ved Paulstuen, E: Holt ved
Lysdammen, F: Krysningen ved Fv. 177.
Anbefalinger og konklusjoner innen VF Nord-Fløyta/Holtåa
 Faglig sett bør det lages omløp ved siden av demningen i Lysjøen, men nytteverdien er svært
usikker all den tid det har kommet gjedde inn i innsjøen (innenfor siste 100 år).
 I Nord-Fløyta er det ikke registerert fiskearter som krever særskilt hensyn i demningens
utforming, slik at både bevaring og riving av demningen vil være innenfor vannforskriftens krav.
 I Holtdammen kan demningen med fordel fjernes, dersom ikke annen samfunnsnytte er stor. Men
tiltak er ikke «nødvendig» etter vannforskriften.
 I Holtåa ved Paulstuen kan et omløp på nordvestsiden med fordel vurderes etablert, men det kan
ha vært naturlig barriere der. Tiltak er ikke «nødvendig» etter vannforskriften.
 Det er naturlig barriere i Holtåa ved Lysdammen, slik at økologisk effekt av demningen er liten.
 Demningen like nedstrøms Vf. 177 kan med fordel fjernes dersom det ikke finnes annen
samfunnsnytte. Alternativt kan det lages passasje for oppvandrende fisk. Men den økologiske
effekt ventes å være såpass liten at tiltak ikke kan betraktes som «krav» etter vannforskriften.
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3.19.1. Lysjøen

Tabell 80. Konklusjon/vurdering for Lysjøen, utløpsdam.
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:
Merknader/kommentarer:

Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

2

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
5101-2024-M
miljømålet i 2021
Vann-nett:
Det er teknisk sett helt kurrant å etablere omløp forbi demningen. Stange JFF
opplyser at det fortsatt finnes noe ørretyngel i tilløpsbekkene til Lysjøen, men at
de ikke har klart å fange ørret i selve innsjøen. De viser til at det er mye ørret i
utløpsbekken, og har stort tro på at fri oppvandring derfra til innsjøen vil styrke
ørretbestanden. Rent faglig er det pt. uvisst hvor stor inflytelse gjedda nå har på
ørretbestanden i sjøen(e). Faglig sett bør et eventuelt lokalt initiativ til å etablere
omløp støttes, med mindre andre viktige årsaker tilsier noe annet. Men
økonomisk bør andre prosjekter gå foran fordi oppvandrende ørret vil bli tatt av
gjedde i sjøen, i (antatt) betydelig grad.
Med grunneier/dameier og eventuelt NVE.
Øvrige gytebekker til Lysjøen og Granerudsjøen bør befares/vurderes.
Etablere omløp/sidebekk i skråningen på vestsiden av demningen, med liten
bro/rør/kulvert under veien.
Gjedde ble satt ut i sjøen på 1940-50 tallet. Tidligere var det bra med ørret der.
NVE har hatt befaring der sammen med Stange JFF for en del år siden, og uttrykt
seg positivt. Men tiltaket er ikke realitetsvurdert av NVE.
Middels
Potensielle
Stange JFF, hytteeiere, grunneier,
finansierings miljødirektoratet, NVE.
-kilder
Stange JFF, Stange almenning, Potensielle
Stange JFF, hytteeiere, grunneier
hytteeiere
medaktør:

Tabell 81. Bakgrunnsopplysninger om barrieren Lysjødammen.
Sted:

Kommune:
Befart dato:

Type barriere/HyMo
Eierforhold:

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:

Utløpet av Lysjøen, på
grensen mellom Eidsvoll
og Stange.
Eidsvoll og Stange
4.08.16

UTM (EU89, sone 33):

Nord:6708635 Øst: 296370

Konsesjon/lenke i NVE:
Befart av:

Tørrmurdam, med nyere
betong påstøp.
Grunneier: Stange
Almenning.
Fallrettigheter: Uavklart.
Opp: Ja
Ned: Delvis
Ca. 2,5 m

Formål:

Ingen.
Tor Fodstad og Helge B.
Pedersen, samt hytteeier
på vestsiden. Stange JFF
v/Sigbjørn Stensrud er
kontaktet per telefon og
epost, Stange Almenning
per epost.
Sannsynligvis
tømmerfløtning.
Stange JFF, hytteeiere.

Andre mål på barrieren:

Avstand topp demning til
bunn: 3,65 m.

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:

Nei, men tiltak er
foreslått tidligere også.
Ca 4 km ned til Fløyta.
Hele strekningen ikke

Andre interessenter/
kulturminner:
Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:

Antatt virkningsgrad:
Potensiell ny strekning:
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Nei.
Ca. 47 m.

Barrierehøyde: 2,5 m (Ca.
1,3 + 1,2 m)
Dybde på kulp: < 0,1 m
-

Sum antall kunstige
vandringshindre:

Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk i
denne bekk:
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:

Kommentarer:

Annet:

befart, men ingen kjente
fosser/stryk som hindrer
ørretvandring. Uten
demningen var det fri
vandring opp til Lysjøen
og Granerudsjøen
1

Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):

Kvalitatitvt god elv både
mht. vannføring, habitatstruktur, gyte- og
oppvekstarealer.
0,5
Barriere-effekt, BE:
< 0,2
Ukjent
Vurderingsgrunnlag:
Indikativ klassegrense kan
ikke settes (se
kommentarer).
 Stange JFF. Det finnes ingen grundige undersøkelser av selve Lysjøen som er
kjent (ref. Fylkesmannen i Hedmark samt Oslo og Akershus, Hedmark og
Akershus fylkeskommuner, Eidsvoll og Stange kommuner).
 Huvo notat 1/2017
 Pedersen H. B., m.fl. 1990a.
 Dønnum B. O. 2000.
Klassegrense kan ikke fastsettes uten at også øvrige gytebekker til Lysjøen og
Granerudsjøen er vurdert. Pt. er det lite ørret i Lysjøen. Vektingen mellom gjeddas
betydning vs. stengt oppvandingsvei er vanskelig, og betinger minimum en faglig
vurdering av gyte- og oppvekstområder til Lysjøen og Granerudsjøen samlet.
Under befaringen ble det observert ørreter i Lysjøåa like under demningen.
Demningen er uansett å anse som et fiskevandringshinder pt.
2
2
Lysjøens areal er 0,416 km , og Granerudsjøens areal er 0,431 km . (Kilde NVE
Atlas).
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Figur 57. Bilder av Lysjødammen, hhv. ovenfor og nedenfor demningen.
Supplerende opplysninger om Lysjøen
Det er gitt opplysninger fra lokalt hold (Sigbjørn Stensrud) om at gjedde, sik og mort ble satt ut i sjøen
på 1940-50 tallet. Tidligere var det en god bestand av ørret, med gyting i den lille bekken mellom
Lysjøen og Granerudsjøen og tilløpsbekkene. Det er kjent at det tidligere ble lystret hardt i denne lille
bekken på ørreten. Stange JFF opplyser at de har påvist ørretyngel i tilløpsbekkene, men at de ikke har
klart å fange ørret i selve sjøen, slik at ørretbestanden der er svært liten.
Det er også oppgitt å være abbor og muligens ørekyt i sjøen. Det er en del hytter rundt sjøene. Tanker
om utbedring har vært diskutert tidligere. NVE har befart demningen og iflg. Sigbjørn Stensrud
(Stange JFF) uttrykt seg positive til tiltaket. Stange JFF har tidligere vært i kontakt med NVE om dette
tiltaket, men det er ikke realitetsbehandlet av NVE. Grunneier har vært kontaktet, og er villig til å
avstå grunn til et bekkeomløp. Pt. ligger det ikke noen opplysninger om søknaden/prosjektplanene
verken hos NVE, Fylkesmannen i Hedmark eller Oslo og Akershus, eller hos fylkeskommunene i
Hedmark eller Akershus. Skal det prosjekteres tiltak, må også de konsulteres. Kommunene Eidsvoll og
Stange må også involveres.
Det er påvist ørret og ørekyt i bekken mellom Grønnsjøen og Lysjøåa og i utløpsbekken fra Lysjøen,
slik at det er sannsynlig at ørekyt også finnes i Lysjøen. I Nord-Fløyta nedstøms Lysjøåa finnes
gjedde, abbor, mort og ørekyt (ref. Eidsvoll kommune).
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3.19.2. Nord-fløyta (ved Holtsjøen)

Tabell 82. Konklusjon/vurdering for Nord-fløyta.
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:
Merknader/kommentarer:

Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

0

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
5101-2024-M
miljømålet i 2021
Vann-nett:
Demningens utforming innebærer tilnærmet full stopp for oppvandrende fisk.
Men fordi det ikke finnes fiskearter der utløpselva har en viktig økologisk
funksjon, er tiltak etter vannforskriften ikke nødvendig. Ift. generelle
naturforvaltningsprinsipper skal barrierer/fiskevandringshindre fjernes dersom de
ikke lenger har noen nyttefunksjon. Hvert slikt tilfelle må vurdres for seg.
Flomsikkerhet og rekreasjon er for øvrig viktige momenter i vurderingen av denne
demingens verdi.
Ikke i forhold til vannforskriftens anliggende.
Spesielle tiltak er ikke aktuelt etter vannforskriften. Alle varianter av redusert
vannstand ned mot/til naturtilstanden vurderes til å være innenfor
vannforskriftens krav.
Pga. fare for brist av demningen (41 beboere ble evakuert pga. akutt flomfare)
påla NVE fjerning eller nedsenking av Nord-Fløyta (etter VRL § 41). Nåværende
nedsenket tilstand ble derfor etablert i 2013. Det er 2 m lavere enn høyeste
oppdemte nivå. Det er et midlertig tiltak. NVE har gitt Eidsvoll kommune frist til
høsten 2017 for en uttalelse om kommunen vil overta eieransvaret for
demningen. Dersom kommunen ikke overtar dammen, vil NVE tappe den ned og
tilbakeføre området til opprinnelig stand.
Ny demning er beregnet å
Potensielle
Eidsvoll kommune, NVE.
koste 10.8 mill. kr. med full
finansierings
oppdemmingshøyde, og 7,3
-kilder
mill. med dagens nedsenkede
høyde (2 m).
Eidsvoll kommune,
Potensielle
Eidsvoll kommune, grunneiere.
grunneiere.
medaktør:

Tabell 83. Bakgrunnsopplysninger om barrieren ved Nord-Fløyta
Sted:

UTM (EU89, sone 33):

Nord:6702849 Øst: 295383

Kommune:

Utløp av Fløyta (NordFløyta) i Holtåavassdraget, ved Minnesund.
Eidsvoll.

Konsesjon/lenke i NVE:

Befart dato:

4.08.16.

Befart av:

Type barriere/HyMo:

Konsekvensklasse 2.
Tørrmurt dam. Nytt
betongstøpt løp i 2013.
Oppdemmet volum
høyeste nivå: 720.000
3
m . Nedsenket nivå: ca.
3
220.000 m .
NVE forsøkte i 2008 og
2016 å finne eier av
dammen, uten å lykkes.
Ble oppført i 1916 av Holt
Bruk. Eidsvoll kommune
tar nå over eieransvaret.
Opp; Ja.
Ned: Ja.
Høyeste nivå: Ca. 8 m.

Formål:

Ansvarlig eier/konsesjon
mangler, jfr. brev fra NVE
22.4.16
Tor Fodstad og Helge B.
Pedersen.
Industrivirksomhet
(sagbruk, kraftproduksjon,
og møller) nedstrøms.
Brukes nå kun som
rekreasjonsområde.

Eierforhold:

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil

Andre interessenter/
kulturminner:

Bading, rekreasjon,
opparbeidet og tilrettelagt
friområde/badeplass mm.
Minnesund Velforening.

Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på

Muligens.
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Ca 33 m.

over - under barriere:

Nå: Ca. 6 m

Andre mål på barrieren:

Oppdemmet areal ble
forhøyet med 1 m i 1916.
Nei

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:
Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk i
Nord-Fløyta::
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:

Kommentarer:

barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:
Antatt virkningsgrad:

Ikke relevant

Potensiell ny strekning:

1

Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):
Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:

0,5
God

Barrierehøyde: Ca 6 m
Dybde på kulp: < 0,3 m
Ikke relevant (ikke ørret
eller andre relevante arter)

Ingen fiskearter til stede
med utløpselv som viktig
økologisk funksjon.
 Rapport om sikkerhetsvurdering fra Norconsult til NVE i februar 2010.
 Rapport (kostnadsoverslag) fra Norconsult, 29.3.2017 til Eidsvoll kommune.
 Brev fra NVE til Eidsvoll kommune av 22.4.2016 og 12.2.2016.
 Brev til Eidsvoll kommune 8.11.2016 fra Per Aanum.
 Brev fra Minnesund Vel til Eidsvoll kommune 5.2.2017.
 Saksframlegg for Hovedutvalg for næring, plan og miljø i Eidsvoll kommune
30.5.2017.
Demningen ble oppført i 1916. Det var hovedbasseng for andelslaget Holt Bruks
Elektrisitetsverk. Eidsvoll kommunale Elektrisitetsverk overtok Holt Bruk 1.04.63,
inkl. alle selgers konsesjoner (kilde: Per Aanum). I 1956 opphørte produksjonen av
elektrisk kraft i Holtåavassdraget, da alt ble kjøpt av Akershus Energi.

Figur 58. Bilder av demningen i utløpet av Nord-Fløyta.
Supplerende opplysninger om Nord-Fløyta
Eidsvoll kommune engasjerte Norconsult til å vurdere kostnader for istandsetting av dammen, slik
NVE krevde. Rapport ble levert fra Norconsult til Eidsvoll kommune 29.03.17.
Hovedutvalg for næring, plan og miljø i Eidsvoll kommune vedtok den 30.05.2017 at Eidvoll
kommune overtar dam Nord-Fløyta med dagens vannstand.
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3.19.3. Holtdammen

Tabell 84. Konklusjon/vurdering for Holtdammen.
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:
Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

0

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
5101-2024-M
miljømålet i 2021
Vann-nett:
Demningen er delvis rast sammen. Vurdert etter vannforskriften vil det være en
fordel om den gamle demningen fjernes for å sikre opp og nedvandringsmuligheter for fisk. Men den økologiske verdien ansees for å være forholdsvis
liten fordi det uansett er naturlig barriere nedstrøms.
Ikke i forhold til vannforskriftens anliggende.
Fjerne demningen (senke vannstanden og tilbakeføre det til naturtilstand).
Evt. bruk av VRL § 41.
Middels

Potensielle
finansierings
-kilder
Potensielle
medaktør:

NVE, Eidsvoll kommune,
grunneiere

NVE, Eidsvoll kommune.

Eidsvoll kommune, grunneiere

Tabell 85. Bakgrunnsopplysninger om barrieren ved Holtdammen
Sted:

UTM (EU89, sone 33):

Nord:6700474 Øst: 294669

Kommune:

I Holtåavassdraget, ved
Minnesund. Mellom
Nord-Fløyta og Vorma.
Eidsvoll

Konsesjon/lenke i NVE:

Befart dato:

4.08.16

Befart av:

Type barriere/HyMo:

Betongdam

Formål:

Eierforhold:
Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:

Dameier uavklart.
Grunneier: Ikke sjekket.
Opp; Ja
Ned: I liten grad.
I dag: ca: 3,7 m
Maks tidligere: Ca. 5,5 m

Andre mål på barrieren:

Ingen

Andre interessenter/
kulturminner:
Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:

Ansvarlig eier/konsesjon
mangler, jfr. brev fra NVE
22.4.16
Tor Fodstad og Helge B.
Pedersen.
Del av industrivirksomhet
(sagbruk, kraftproduksjon,
og mølle).
Ingen registrerte.

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:

Nei

Antatt virkningsgrad:

Fossen ved
Habberstadbakken –
Nord-Fløyta: 3,1 km

Potensiell ny strekning:

Sum antall kunstige
vandringshindre (på
strekningen fossen ved
Habberstad til NordFløyta):
Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk i
Holtåa fra fossen ved
Habberstad – Nord-

2

Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):

0,7
God

Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:
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Sannsynligvis fri
oppvandring naturlig.
Ca 19 m.

Barrierehøyde: > ca. 3 m
Dybde på kulp: Svaberg.
300 m (Holtdammen –
barriere ved Paulstuen)
evt. også 300 m fra
Paulstuen – fossen ved
Habberstad.
Fysisk middels kvalitet,
men gjedde finnes i
vassdraget.

0,19
Det er ca. 2,5 km intakte
leveområde for ørrret
oppstrøms barrierene, slik

Fløyta:

Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:
Kommentarer:

at barriereeffekten blir lav.
Tapt reproduksjon er < 25
%.
 Saksframlegg for Hovedutvalg for næring, plan og miljø i Eidsvoll kommune
30.5.2017, med vedlegg (se kap. 3.18.2).
 Brev fra Minnesund Vel 5.2.2017 til Eidsvoll kommune
Demningen ble sannsynligvis oppført i 1916, samtidig med Nord-Fløyta av
andelslaget Holt Bruks Elektrisitetsverk. Eidsvoll kommunale Elektrisitetsverk
overtok Holt Bruk 1.04.63, inkl. alle selgers konsesjoner. I 1956 opphørte
produksjonen av elektrisk kraft i Holtåavassdraget, da alt ble kjøpt av Akershus
Energi AS.
Økologiske effekter av barrierene er vanskelige å vurdere uten å ha befart
vassdraget i sin helhet. Det synes å være en del stasjonær ørret i
hovedvassdraget. Med god reproduksjon, men gjedde i dammer og større kulper
påvirker ørretbestanden. Fjerning av barriereeffekten i Holtåa vil forbedre
forholdene for ørret, men neppe vesentlig.

Figur 59. Bilder av demningen i Holtdammen.
Supplerende opplysninger om Holtdammen.
Holt Møllebruk ble solgt til Eidvoll Almenning den 23.8.1912. Eidsvoll Allmenning videresolgte
eiendommen til Andelslaget Holt Bruk (skjøtet av 1915).
I Holtåa (fra Holtdammen) var det to kraftverk, ett i Holtfallet, satt i drift i 1915,og det andre ved
Eidsvoll Leirvarefabrikk satt i drift i 1939. I 1956 var det slutt på å produsere elektrisk kraft i Holtåa,
da all kraft ble kjøpt fra Akershus Energi AS. Det gjaldt også rettigheter i vannfall, dammer og sjøer i
Lysjø-Holt vassdraget. Holt Bruk overdro sitt elektrisitetsverk til Eidsvoll kommunale e-verk den
1.4.1963, med alle konsesjoner for anlegget. Det er ikke funnet arkivdokumenter om videre
eierforhold fram til i dag. Kommunens energiverk ble senere solgt til Akershus Energi AS.
Demningen ved Holtdammen ble delvis revet av Eidsvoll Allmenning ca. på 1990-tallet.
Alle disse opplysningene bør vurderes kvalitetssikret dersom de skal brukes videre som
saksopplysninger, eller til oppfølgende tiltaksvurderinger.
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3.19.4. Holtåa ved Paulstuen

Tabell 86. Konklusjon/vurdering for Holtåa ved Paulstuen.
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:

Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

3

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
5101-2024-M
miljømålet i 2021
Vann-nett:
Det er i dag en tilnærmet full barriere for oppvandrende fisk. Ideellt sett bør
omløp lages. Men de økologiske effektene anees for ikke å være veldig store, all
den tid det er god ørretreproduksjon oppstrøm i vassdraget, og også nedstrøms.
Ikke i forhold til vannforskriftens anliggende.
 Eventuelt å lage omløp på nordvestsiden.
 For å lette nedvandringen for fisk, ble det under befaringen anbefalt at
grunneier lager en liten «bunnluke» på nordvestsiden, der fallhøyden videre
ned på fjellet er lavest. Luke ble anbefalt å stå åpen når det likevel gikk mer
vann enn kraftanlegget kunne ta i mot. Grunneier ga uttrykk for at dette ikke
var noe problem, og ville gjøre det.
Det står i dag et forholdsvis finmasket gitter ved inntaket til turbinen, for øvrig
renner overvann ut flere steder og direkte ned på fjell/berg.
Lavt.
Potensielle
Grunneier/fallrettshaver.
finansierings
-kilder
Grunneier/fallrettshaver.
Potensielle
Grunneier/fallrettshaver.
medaktør:

Tabell 87. Bakgrunnsopplysninger om barrieren i Holtåa ved Paulstuen
Sted:

UTM (EU89, sone 33):

Nord:6700162 Øst: 294553

Kommune:

I Holtåavassdraget, ved
Minnesund. Mellom
Nord-Fløyta og Vorma.
Eidsvoll

Konsesjon/lenke i NVE:

Befart dato:

4.08.16 og 02.09.16

Befart av:

Type barriere/HyMo:

Betong og treverk. Dels
på rester fra tidligere
kraftverk mm.

Formål:

Eierforhold:

Privat.

Antatt kunstig
barriereeffekt:

Opp; Ja, total.
Ned: Ja.

Andre interessenter/
kulturminner:
Antatt naturlig barriere
i tillegg:

Ja, Saksnummer
200301552 hos NVE.
Vedtatt konsesjonsfritt.
Inntil 0,39 GWh.
Tor Fodstad, Helge B.
Pedersen, Sigbjørn Sande
samt annen nabo.
Har tidligere vært del av
ulik industrivirksomhet.
Brukes nå til
mikrokraftverk.
Ingen registrerte.

Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:

Ca. 2,8 m.

Andre mål på barrieren:

Ingen.

Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:

Nei.

Antatt virkningsgrad:

Fossen ved
Habberstadbakken
(Lysdammen) til NordFløyta: 3,1 km.

Potensiell ny strekning:
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Usikkert, har muligens
vært en foss der naturlig,
men det antas at fisk har
kunnet passere.
Ca 5 m.

Barrierehøyde: > ca. 1 m
Dybde på kulp: Svaberg og
strykparti, > 0,1 m.
300 m fra Paulstuen til
Holtdammen (ny barriere
ved Holtdammen). Men
hele strekningen på 3,1 km

Sum antall kunstige
vandringshindre (på
strekningen fossen ved
Habberstad til NordFløyta):
Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk i
Holtåa fra fossen ved
Habberstad – NordFløyta:

2

Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):

0,7
God

Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:

Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:
Kommentarer:

Huvo notat 1/2017.

er ørretproduserende, slik
at det vil kunne tilføres fisk
fra ovenforliggende
strekninger.
Fysisk middels kvalitet,
men gjedde finnes i
vassdraget.

0,19
Det er ca. 2,5 km intakte
leveområde for ørrret
oppstrøms barrierene, slik
at barriereeffekten blir lav.
Tapt reproduksjon er < 25
% sett under ett.

Det var meget god tetthet av ørret mellom demningen og Lysdammen (0,43
2
ørreter/m ), med flere årsklasser. I tillegg ble ørekyt påvist. Ingen gjedde ble
påvist i elva, men den skal finnes i vassdraget. Iflg. grunneieren ble det tatt ørret
på over en kilo i elva like ovenfor demningen ca. i 2012.

Figur 60. Bilder av demningen i Holtåa ved Paulstuen. Tv. sett nedstrøms og oppstrøms og th. stedet
det ble anbefalt å lage en liten «bunnluke» for å lette nedvandringen for fisk. Via det løpet vil det
teknisk sett også være mulig å lage omløp/fisketrapp.
Supplerende opplysninger om Holtåa ved Paulstuen
Se kapittel 3.19.2 og 3.19.3. Historisk sett har det vært ulike industriforetak (kraftproduksjon, sagbruk,
mølle) flere steder i Holtåa, delvis med samme eiere og funksjoner. Ved dette stedet har det bl.a. vært
kraftproduksjon på 1940 og -50- tallet (fram til 1956).
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3.19.5. Holtåa ved Lysdammen

Tabell 88. Konklusjon/vurdering for Holtåa ved Lysdammen.
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:
Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

0

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
5101-2024-M
miljømålet i 2021
Vann-nett:
Det er en naturlig foss (ca. 20 – 30 m høy) like nedstrøms demningen som uansett
er en absolutt barriere for oppvandrende fisk. Demningen har derfor liten
betydning.
Ikke i forhold til vannforskriftens anliggende.
Ingen, utover det generelle prinsippet om at kunstige barrierer uten nytteverdi
bør fjernes.
Kraftstasjonen opphørte på 50-tallet.
Lavt - middels
Potensielle
Grunneier/fallrettshaver.
finansierings
-kilder
Grunneier/fallrettshaver.
Potensielle
Grunneier/fallrettshaver.
medaktør:

Tabell 89. Bakgrunnsopplysninger om barrieren i Holtåa ved Lysdammen.
Sted:

Kommune:
Befart dato:
Type barriere/HyMo:
Eierforhold:

I Holtåavassdraget, ved
Minnesund. Mellom
Nord-Fløyta og Vorma.
Eidsvoll.
4.08.16.

UTM (EU89, sone 33):

Nord:6700020 Øst: 294357

Konsesjon/lenke i NVE:
Befart av:

Turrmurt dam og senere
betong.
Uavklart.

Formål:

Nei.
Tor Fodstad og Helge B.
Pedersen.
Har tidligere vært del av
div. industrivirksomhet.
Ingen registrerte.

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:

Opp; Ja, total.
Ned: Ja.
Ca. 4,3 m.

Andre mål på barrieren:

Dagens vannspeil via løp
ca. 1,3 m under toppen.
Nei.

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:

Andre interessenter/
kulturminner:
Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:
Antatt virkningsgrad:

Ja. Ikke mulig for fisk å
passere, naturlig foss.
Ca 56 m.

Barrierehøyde: > ca. 3 m
Dybde på kulp: < 0,1 m
-

Sannsynligvis fra denne
fossen ved Lysdammen
til Nord-Fløyta: 3,1 km.
0

Potensiell ny strekning:

Ingen (naturlig foss i
utløpet).

Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):

Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk
ved Lysdammen og
oppstrøms

< 0,2
God

Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:

Ingen. Ansees for å være 0
vandringshindre fordi det
samme sted er naturlig
vandringshinder.
< 0,2
Naturlig barriere på
samme sted, og god
rekruttering i innløpet til
Lysdammen (se 3.19.4)

Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:
Kommentarer:

Huvo notat 1/2015.
Huvo notat 1/2017.
Se for øvrig kap. 3.19. om historikk og vurderinger.

Sum antall kunstige
vandringshindre:
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Figur 61. Bilder av demningen i Holtåa ved Lysdammen. Tv.øverst:den naturlige barrieren (fossen
ved Lysdammen), demningen kan så vidt sees helt på toppen. Tv. nederst: demningen i Lysdammen
like oppstrøms fossen sett fra oppstrømssiden, og th. nedstrøms mot fossen..
Supplerende opplysninger om Holtåa ved Lysdammen
Se kapittel 3.19.2, 3.19.3 og 3.19.4. Historisk sett har det vært ulike industriforetak (kraftproduksjon,
sagbruk, mølle) flere steder i Holtåa, delvis med samme eiere og funksjoner.
Det er meget høy tetthet (53 ørreter/100 m2) av ørret nedenfor Lysdammen og opp mot fossen. Det ble
også påvist mye ørekyt der, men ingen andre fiskearter.
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3.19.6. Holtåa ved krysningspunkt Østsidevegen (fv. 177)

Tabell 90. Konklusjon/vurdering for Holtåa ved krysningspunkt Østsidevegen (fv. 177).
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:
Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

3

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
5101-2024-M
miljømålet i 2021
Vann-nett:
Det ville vært en fordel om fisken kunne passert fritt mellom fossen i Lynesdalen
og fossen til Lysdammen. Det ville gitt høyere lokal fisketetthet, og dermed også
mer fisk ut i Vorma. Men målt i antall fisk er det forholdsvis liten gevinst fordi
strekningen er kort.
Ikke i forhold til vannforskriftens anliggende.
Fjerne demningen.
Eller skjære ut et nedsenket parti i muren i vestre kant. Det vil være et enkelt
tiltak. Alternativt å lage et lite omløp/fisketrapp (også det er uproblematisk).
Barrieren er en støpt mur.
Lavt.
Potensielle
Eidsvoll FS, Glomma og Vorma
finansierings Elvelag
-kilder
Grunneier/Eidsvoll FS/
Potensielle
Grunneier/Eidsvoll FS/ Glomma
Glomma og Vorma Elvelag
medaktør:
og Vorma Elvelag

Tabell 91. Bakgrunnsopplysninger om barrieren i Holtåa ved krysningspunkt Østsidevegen (fv. 177).
Sted:

UTM (EU89, sone 33):

Nord:6699949Øst: 294171

Kommune:
Befart dato:

I Holtåavassdraget, ved
Minnesund. Ca 1 km
oppstrøms Vorma.
Eidsvoll.
4.08.16 .

Konsesjon/lenke i NVE:
Befart av:

Type barriere/HyMo:
Eierforhold:

Betongdam.
Uavklart.

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:

Opp; Ja, total.
Ned: Nei.
Ca. 1,8 m.

Andre mål på barrieren:

Ingen.

Formål:
Andre interessenter/
kulturminner:
Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:

Nei
Tor Fodstad og Helge B.
Pedersen.
Ukjent.
Ingen registrerte.

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:

Nei.

Antatt virkningsgrad:

Barrierehøyde: > ca. 1 m.
Dybde på kulp: < 0,2 m.
-

Fra fossen i Lynesdalen
og til fossen ved
Lysdammen: 1,0 km.
1

Potensiell ny strekning:

Ca. 200 m.

Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):
Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:

Meget godt egnet som
gyte-/oppvekstareal, høy
fisketetthet.
0,2
FG, BE og elfiskeresultater
over og under.

Sum antall kunstige
vandringshindre:
Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk
ved Lysdammen og
oppstrøms
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:
Kommentarer:

0,5
God

Nei.
Ca 14 m.

Huvo notat 1/2015.
Huvo notat 1/2017.
Selve krysningen av Østsidevegen (Fv. 177) med Holtåa er i bro, og uproblematisk
for fisken. En annen privat vei går også over elva i bro.
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Figur 62. Bilder av barrieren i Holtåa ved krysningspunkt Østsidevegen (fv. 177).
Supplerende opplysninger om Holtåa ved ved krysningspunkt Østsidevegen (fv. 177)
Det er brukbar tetthet (14 stk. /100 m2) av ørret på strekningen mellom barrieren og ned mot Vorma,
og høy tetthet (53 stk./100 m2) på strekningen mellom barrieren (ved Fv. 177) og opp mot fossen ved
Lysdammen. Det ble også påvist ørekyt og steinsmett der. Men ca. 50 m oppstrøms Vorma er det en
naturlig foss (i Lynesdalen) som hindrer oppvandrende fisk videre opp i Holtåa. Fisk på denne
strekningen ovenfor fossen er derfor i hovedsak en blanding av stasjonær fisk og fisk som slipper seg
nedstrøms fra fossen i Lysdammen. Fallet ned fra fossen ved Lysdammen (20 – 30 m, fordel på flere
nivåer og fjellgrunn), innebærer høy sannsynlighet for skader/død for fisken, særlig ved liten
vannføring. Fisk som står mellom barrieren ved Fv. 177 og opp mot fossen ved Lynesdammen må
derfor betraktes som forholdsvis isolert, og med kun en strekning på ca. 300 meter er den lokale
bestanden sårbar. Fri vandring mellom de to fossene (Lynesdalen – Lysfossen) vil derfor utvilsomt
være en fordel for fiskepopulasjonen i Holtåa, og øke mengden som produseres og dermed også
ørretmengden som slipper seg ned i Vorma.
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3.20. Vannforekomstene: Holsjøvassdraget og Søndre Holsjø
Vannforekomsten omfatter flere innsjøer, bekker og hovedelva som starter i Nordre Holsjø, via Søndre
Holsjø og kalles Jøndalsåa mellom Jøndalssjøen og utløpet i Vorma. Søndre Holsjø er skilt ut som
egen vannforekomst. I følgende innsjøer/elver/bekker innen disse to vannforekomstene (i samme
vassdrag) er det registert demninger/barrierer/forbygninger o.l.:








3.20.1. Nordre Holsjø (Øvre Holsjø)
3.20.2. Søndre Holsjø (Nedre Holsjø)
3.20.3. Fosstjennet
3.20.4. Morttjenn
3.20.5. Fløyta
3.20.6. Jønsjøen
3.20.7. Jøndalsåa ved Fv.177

Tabell 92. Oversikt over konklusjoner for VF Holsjøvassdraget (002-307-R) og VF Søndre Holsjø
(002-4016-L).
Innsjø/elv:
Nordre Holsjø
Søndre Holsjø
Fosstjennet
Morttjenn
Fløyta
Jønsjøen
Jøndalsåa ved Fv.177
Endring ift.
karakteriseringen/
klassifiseringen:

Nei

Sum påvirkningsgrad (HyMo) i
vannforekomst:
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Prioritet:
2
0
0
3
3
3
3
3 (middels)

Tentativ
klassifisering
HyMo (alene):

God

Figur 63. Oversiktskart over VF Holsjøvassdraget og VF Søndre Holsjø, med følgende
barrierer/deminger: A Nordre Holsjø, utløp, B Søndre Holsjø, utløp, C Fosstjennet - utløp,
D Morttjenn - utløp, E Fløyta- utløp, F Jønsjøen - utløp, G Jøndalsåa ved Fv.177.
Anbefalinger og konklusjoner innen VF Holsjøvassdraget og VF Søndre Holsjø
 Den nye demningen og fisketrappa ved Nordre Holsjø (pkt. A) bør kontrollfiskes på nytt etter at
fisk antas å ha tilpasset seg til det nye systemet (f.eks. 2 – 3 år). Fisketrappas effektivitet bør da
vurderes, og særlig utformingen av selve trappa, det nye bekkeleiet og overvannsløpet.
 De øvrige barrierene antas ikke å være problematiske ift. vannforskriftens krav isolert sett. Men
det er mulig at barrierene G og eventuelt også F, teoretisk vil kunne være aktuelle å vurdere
nærmere for å reetablere edelkreps gjennom naturlige vandringsveier, særlig demningen ved G.
Kreps er påvist i nedre del, og skal i tidligere tider har vært observert (krepsing) like nedstrøms
demningen ved pkt. E.
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3.20.1. Nordre Holsjø

Tabell 93. Konklusjon/vurdering for Nordre Holsjø, utløpsdam.
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:

Merknader/kommentarer:

Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

2

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
5101-2029-M.
miljømålet i 2021
Vann-nett:
(probl.kartl.)
Fisketrapp var under bygging. Bør følges opp videre. Det er noen kritiske
bemerkninger til utformingen, slik den så ut under befaringen. Men det kan se
annerledes ut når vannet ledes slik det var tiltenkt.
Nei, ikke i oppfølgingsrunden. Men dersom nye tiltak bør gjennomføres.
 Bør kontrollfiskes etter 2 – 3 års bruk, og effekten evalueres. Evt. bruk av
fisketeller.
 Tilnærmet alt vannet bør ledes ut via fisketrappa (og ikke bunnluka). Det bør
legges enkelte stein/skjul i selve trapp og en god del stein/skjul i omløpet opp
til trappa. Utformingen av omløpet bør også evalueres, og hullene i bunnen av
hvert trappetrinn kan ha en uheldig effekt.
Gravemaskinfører var på stedet under befaringen og sluttførte prosjektet. Det
ble gitt noen anbefalinger på stedet om å legge ut grus/småstein og noen større
steiner der det var egnet i omløpet. Dette må sjekkes/evalueres senere.
Lavt – middels.
Potensielle
Eidsvoll kommune, Eidsvoll FS,
finansierings Eidsvoll Almenning.
-kilder
Eidsvoll kommune, Eidsvoll FS, Potensielle
Eidsvoll kommune, Eidsvoll FS,
Eidsvoll Almenning .
medaktør:
Eidsvoll Almenning, Huvo.

Tabell 94. Bakgrunnsopplysninger om barrieren i utløpet av Nordre Holsjø
Sted:

Øverst i Holsjøvassdraget, ved grensen
til Hedmark.
Eidsvoll (drenerer også
fra Nord-Odal).
3.8.2016.

UTM (EU89, sone 33):

Nord:6703616 Øst:

Konsesjon/lenke i NVE:

Nei.

Befart av:

Type barriere/HyMo:

Betongdam (nystøpt),
der eldre demning var
tidligere.

Formål:

Eierforhold:

Grunneier: Eidsvoll
Almenning.
Opp: Ja.
Ned: Ja.
Ca. 3 m.

Andre interessenter/
kulturminner:
Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:

Tor Fodstad og Helge B.
Pedersen.
Nå friluftsformål/fiske mm.
Tilrettelagte bålplasser,
gapahuker osv. Tidligere
antatt tømmerfløting.
Eidsvoll Fiskesamvirke.

Kommune:
Befart dato:

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:
Andre mål på barrieren:

Toppoverløpet er 0,65 m
høyere enn normaloverløpet og fisketrappa.

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:

Ja.

Antatt virkningsgrad:

Innløpsbekk: Ikke fisk
Utløpsbekk: sannsynligvis
ca: 4,5 km.
1

Potensiell ny strekning:

Sum antall kunstige
vandringshindre:

Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):

104

Nei.
Ca. 58 m.

Barrierehøyde i gammelt
løp: Ca. 3 m.
Trinnhøyder i ny
fisketrapp: 0,2 m.
Ny. Ukjent effekt.
Bør sjekkes.
4,5 km (utløpsbekk).

Kvalitativt middels god.
Ingen kjente fosser/
strykpartier med naturlige
fiskevandringshinder.

Fragmenteringsgrad, FG:

0,5

Indikativ klasse for fisk i
Nordre Holsjø på
befaringstidspunkt:
Forventet Indikativ klasse
for fisk i Norde Holsjø
etter tiltak:

Dårlig

Barriere-effekt, BE:
Kun for utløpsbekk
Vurderingsgrunnlag:

God

Vurderingsgrunnlag:

Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:
Kommentarer:

Huvo notat 1/2017.

Annet:

Ørrettettheten nedenfor
demningen var 15 stk./
2
100 m .
> 0,8
NB! All ørretrekruttering til
Nordre Holsjø skjer fra
denne utløpsbekken.
Tiltaket er igangsatt, og
ventes å fungere – men
bør følges opp/
kontrolleres.

En forholdsvis stor andel av vannet gikk via en bunnluke ut i opprinnelig
bekkeleie, adskilt fra omløpet til fisketrappa ved befaringstidspunktet. Det er
uheldig, og vil medføre at langt færre fisk går omløpet og opp fisketrappa dersom
dette ikke endres. Men det antas at det var pga. en midlertid nedsenking og
pågående anleggsvirksomhet. Både inn- og utløpsbekk ble elektrofisket i 2015.
2
Nordre Holsjø har et areal på 0,17 km stor, jf. NVE Atlas.

Figur 64. Bilder av demningen og
fisketrappa som var under bygging i
Nordre Holsjø.
Supplerende opplysninger om Nordre Holsjø
Nordre Holsjø er et flott og svært mye brukt utfartsområde/rekreasjonsområde, med lett adkomst og
god tilrettelegging. Den nye demningen representerer en stor investering. Det er viktig å følge opp for
å kontrollere at fisketrappa fungerer slik som planlagt. Under befaringen var det noen kritiske punkter,
men det kan ha endret seg etter at arbeidet blir fullført.
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3.20.1. Søndre Holsjø

Tabell 95. Konklusjon/vurdering for Søndre Holsjø, utløpsdam.
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:
Merknader/kommentarer:

Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

0

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
5101-2029-M.
miljømålet i 2021
Vann-nett:
(probl.kartl.)
Ideelt sett burde det vært anlagt et omløp/trapp som vandringsvei for fisk.
Teknisk sett ligger forholdene godt til rette. Men den økologiske nytten ansees lav
fordi det er gjedde i innsjøen og knapt nok ørret.
Evt. med grunneier. Søknadspliktig til kommunen og fylkeskommunen.
Lage omløp/fisketrapp, fortrinnsvis på nordvestsiden av utløpet.
Det opplyses om at det praktisk talt ikke er ørret i Søndre Holsjø (sannsynligvis
pga. gjedde), men elvestrekningene både oppstrøms pg nedstrøms er
ørretførende. Innsjøen får jevnlig tilførsel av ørret fra innløpselva.
Middels.
Potensielle
Eidsvoll kommune, Eidsvoll FS,
finansierings (evt. Miljødirektoratet dersom
-kilder
hele VF ses under ett).
Eidsvoll kommune, Eidsvoll FS. Potensielle
Eidsvoll kommune, Eidsvoll FS,
medaktør:
Huvo.

Tabell 96. Bakgrunnsopplysninger om barrieren i utløpet av Søndre Holsjø.
Sted:
Kommune:

UTM (EU89, sone 33):
Konsesjon/lenke i NVE:

Nord:6697422 Øst:298418
Nei

Befart dato:

Ved Gullverket.
Eidsvoll (drenerer også
fra Nord-Odal).
3.8.2016.

Befart av:

Type barriere/HyMo:

Betongdam.

Formål:

Eierforhold:

Ikke sjekket opp.

Andre interessenter/
kulturminner:

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:

Opp: Ja.
Ned: Nei.
Ca. 4 m.

Andre mål på barrieren:

Toppoverløpet er ca. 0,5
m høyere enn normaloverløpet.
Nei.

Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:

Tor Fodstad og Helge B.
Pedersen.
Nå friluftsformål/bading
mm. Tidligere antatt
tømmerfløting.
Eidsvoll Fiskesamvirke,
lokale beboere og
hytteeiere.
Nei.

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:

Antatt virkningsgrad:

Ca. 140 m.

Ca. 3,5 m.
Men delvis via renne i
fjellet.
-

Sannsynligvis ca. 4,5 km
opp til N. Holsjø og 2,5
km ned til Fløyta.
1

Potensiell ny strekning:

Oppvandringsmulighet fra
ca. 2,5 km elvestrekning.

Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):

Fragmenteringsgrad, FG:

0,5

Indikativ klasse for fisk i
Søndre Holsjø:
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:
Kommentarer:

God

Barriere-effekt, BE:
Kun for utløpsbekk
Vurderingsgrunnlag:

Kvalitativt god. Målt på en
strekning til hele 1,0
2
ørret/m , men det er
neppe representativt.
> 0,2

Sum antall kunstige
vandringshindre:

Naturlig med lav
ørrettetthet pga gjedde.

Huvo notat 1/2015.
Det er vanskelig å vurdere økologiske effekter av demningen i utløpet. Fra
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Annet:

naturens side har det mest sannsynlig vært noe oppvandring også av ørret fra
utløpselva, men høyst sannsynlig i liten grad. Fra innløpselva tilføres det en del
ørret fortsatt. For innsjøer som Søndre Holsjø vil ofte gjedda holde
ørretbestanden lav, selv om det skulle bli oppvandringsmuligheter også fra
utløpselva. Det er også abbor, mort og ørekyt i innsjøen.
2
Søndre Holsjø har et areal på 0,65 km , jf. NVA Atlas.

Figur 65. Bilder av demningen i utløpet av Søndre Holsjø.
Supplerende opplysninger om Søndre Holsjø
Søndre Holsjø er et flott og mye brukt utfartsområde/rekreasjonsområde, særlig til bading.

107

3.20.3. Fosstjennet

Tabell 97. Konklusjon/vurdering for Fosstjennet, utløpsdam.
Prioritet:
Vurderinger:
Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:
Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

0

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
5101-2029-M.
miljømålet i 2021
Vann-nett:
(probl.kartl.)
Ideelt sett burde det vært ryddet bort restene av dammen. Men i den tilstanden
det nå er i, representerer det ikke noe økologisk problem.
Nei.
Ingen (men betongrestene bør fjerne).
Ingen.
Ingen – lavt.

Potensielle
finansierings
-kilder:
Potensielle
medaktør:

Grunneier.

Grunneier.

Grunneier.

Tabell 98. Bakgrunnsopplysninger om barrieren i utløpet av Fosstjennet.
Sted:

UTM (EU89, sone 33):

Nord:6696718 Øst:298329

Kommune:
Befart dato:

Ved Gullverket, litt sør
for Søndre Holsjø.
Eidsvoll.
3.8.2016.

Konsesjon/lenke i NVE:
Befart av:

Type barriere/HyMo:

Betongdam (rester).

Formål:

Eierforhold:

Ikke sjekket.

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:

Opp: Nei.
Ned: Nei.
Ca. 0,6 m, opprinnelig
nivå.
Ca. < 0,2 m nå.
Overløp ca. 1,0 m.
Nei (ikke nødvendig,
nede på naturlig nivå nå).
Ca. 1 km opp til N. Holsjø
og 1,5 km ned til Fløyta.
0 (med dagens nivå).

Andre interessenter/
kulturminner:
Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:
Antatt virkningsgrad:

Nei
Tor Fodstad og Helge B.
Pedersen.
Sannsynligvis tidligere
tømmerfløting (mm).
Ingen.

Andre mål på barrieren:
Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:

Fragmenteringsgrad, FG:

< 0,2

Indikativ klasse for fisk i
Søndre Holsjø:
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:
Kommentarer:

God

Potensiell ny strekning:
Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):
Barriere-effekt, BE:
Kun for utløpsbekk
Vurderingsgrunnlag:

Nei.
Ca. 32 m.

Nå: < 0,2 m.
Vandringsmulighet på ca.
2,5 km elvestrekning.
Kvalitativt god. Målt på en
strekning til hele 1,0
2
ørret/m , men det er
neppe representativt.
> 0,2
Fri opp- og nedvandring i
dag, selv for fiskeunger.

Ingen.
Det er gjedde, mort, abbor og ørekyt i Søndre Holsjø, Fosstjennet og Fløyta, men
ørret i vassdraget mellom innsjøene.
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Figur 66. Bilder av demningen i utløpet av Fosstjenn. Det er hull i demningen, slik at naturlig
vannstand er reetablert, og fisk kan nå passere fritt.
Supplerende opplysninger om Fosstjenn
Ingen.
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3.20.4. Morttjenn

Tabell 99. Konklusjon/vurdering for Morttjenn, utløpsdam.
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:
Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

3

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
5101-2029-M.
miljømålet i 2021
Vann-nett:
(probl.kartl.)
Ideelt sett bør demningen fjernes og bekken tilbakeføres dersom den ikke har
annen samfunnsmessige nytteverdi. Det ser ut til å være sprengt ned en renne i
fjellet, dvs. senket utløp og ikke (nødvendigvis) bare hevet gjennom oppdemning.
Det er kun abbor, mort og ørekyt i Mortjenn, slik at dersom ørreten i bekken gis
gode oppvandringsmuligheter, vil den kunne reetableres i Mortjenn.
Evt. med grunneier. Søknadspliktig til kommunen og fylkeskommunen. Må evt.
avklare om det både er demmet opp og sprengt et nedsenket nivå i utløpet.
Fjerne demningen og/eller evt. fylle opp renna til naturlig nivå (inkl. utlegging av
gytegrus). Påsé at ørret kan vandre opp, men også at gjedde ikke gis
oppvandringsmulighet fra Fløyta, all den tid den pt. ikke finnes i Morttjenn.
Bekken krysser også Odalsvegen (Fv. 181), men i kulvert som ikke skaper
problemer for fisk før demningen like nedstrøms veien.
Middels.
Potensielle
Grunneiere, Eidsvoll FS, (evt.
finansierings miljødirektoratet dersom hele VF
-kilder
ses under ett).
Grunneiere, Eidsvoll FS
Potensielle
Grunneiere, Eidsvoll FS, Huvo.
medaktør:

Tabell 100. Bakgrunnsopplysninger om barrieren i utløpet av Morttjenn
Sted:
Kommune:
Befart dato:

Nord for Jønsjøen
Eidsvoll
3.8.2016

UTM (EU89, sone 33):
Konsesjon/lenke i NVE:
Befart av:

Nord:6695191 Øst:297666
Nei
Tor Fodstad og Helge B.
Pedersen.
Muligens tømmerfløting
(siden det også er
sprengt/rettet ut), og/eller
kraftproduksjon.
Eidsvoll Fiskesamvirke,
lokale beboere.
Nei.

Type barriere/HyMo:

Betongdam.

Formål:

Eierforhold:

Ikke sjekket.

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:

Opp: Ja.
Ned: Nei.
Ca. 1,4 m.

Andre mål på barrieren:

Toppoverløpet ca. 1,8 m.

Andre interessenter/
kulturminner:
Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:

Nei.

Antatt virkningsgrad:

Barrierehøyde: Ca. 1,4 m.
Dybde på kulp: Ca. 0,3 m.
-

Sannsynligvis fra Fløyta
til Mortjenn.
1

Potensiell ny strekning:

Ca. 0,5 km (fra Fløyta).

Fragmenteringsgrad, FG:

0,5

Like nedenfor demningen
var tettheten 29
2
ørreter/100 m .
> 0,8

Indikativ klasse for fisk i
Morttjenn (isolert sett):

Dårlig

Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):
Barriere-effekt, BE:
Kun for utløpsbekk
Vurderingsgrunnlag:

Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:
Kommentarer:

Huvo notat 1/2017.

Ca. 4 m.

NB! All ørretrekruttering til
denne sjøen antas å ha
skjedd fra utløpsbekken.

Det legges til grunn at ørret naturlig har kunnet vandre opp fra Fløyta og til
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Annet:

Morttjenn, all den tid det sto en del ørret i bekken, men at ørret nå ikke finnes i
Morttjenn fordi naturlig rekuttering for ørret i det vannet sannsynligvis kun har
forekommet fra utløpsbekken fordi det ikke er klart definerte og kvalitativt god
nok innløpsbekk. Det er lite ørret i Fløyta, fordi det også finnes gjedde der.
Sannsynligvis er ørreten i bekken delvis bekkestasjonær, og fåtallig.
Under elektrofisket ble det ikke funnet yngel på den stasjonen, slik at selve
gytingen må foregå lenger ned mot Fløyta.
2
Mottjenn har et areal på 0,035 km , jf. NVA Atlas.

Figur 67. Bilder av demningen i utløpet av
Morttjenn. De to øverste bildene er tatt like
nedenfor Fv. 181, mens det nederste er selve
utløpet fra Morttjenn og under Fv. 181.
Supplerende opplysninger om Morttjenn
Det ble ikke funnet ørret (kun ørekyt) i bekken mellom Rautjenn og ned til Morttjenn, men pussig nok
ble det funnet 2 stk. ørreter langt opp i den vesle innløpsbekken til Rautjenn. Hvorvidt det er å anse
som «rest» fra tidligere ørretutsetting i Rautjenn, eller at hele vassdraget mellom Fløyta via Mortjenn
og til Rautjenn naturlig har vært ørretførende, krever med inngående befaring og undersøkelser.
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3.20.5. Fløyta

Tabell 101. Konklusjon/vurdering for Fløyta, utløpsdam.
Prioritet:
Vurderinger:
Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:
Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

3

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
5101-2029-M.
miljømålet i 2021
Vann-nett:
(probl.kartl.)
Den økologiske nytteverdien i å fjerne demningen ansees for svært liten.
Ingen.
Ingen tiltak foreslås.
Ingen. Det antas at noe edelkreps potensielt vil kunne vandre opp via vannfylt
svaberg når vannføringen er gunstig, slik demningen er nå.
Potensielle
finansierings
-kilder
Potensielle
medaktør:

Tabell 102. Bakgrunnsopplysninger om barrieren i utløpet av Fløyta
Sted:
Kommune:
Befart dato:

Nord for Jønsjøen.
Eidsvoll.
3.8.2016.

UTM (EU89, sone 33):
Konsesjon/lenke i NVE:
Befart av:

Type barriere/HyMo:

Betongdam.

Formål:

Eierforhold:

Ikke sjekket.

Andre interessenter/
kulturminner:

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:

Opp: Ja.
Ned: Nei.
Ca. 2,5 m.

Andre mål på barrieren:

Ingen. Jevnt overløp.

Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:

Nei.

Antatt virkningsgrad:

Kun ca. 150 m, mellom
Jønsjøen og Fløyta.
1

Fragmenteringsgrad, FG:

0,5

Indikativ klasse for fisk i
Fløyta (isolert sett):
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:
Kommentarer:

God

Potensiell ny strekning:
(utløp)
Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):
Barriere-effekt, BE:
Kun for utløpsbekk
Vurderingsgrunnlag:

Annet:

Nord: 6694518 Øst:297294
Nei
Tor Fodstad og Helge B.
Pedersen.
Sannsynligvis tømmerfløting og kraftproduksjon.
Ved Fløyta er det til rettelagt kommunal badeplass,
som brukes en del.
Nei.
Ca. 24 m.

Barrierehøyde: Ca. 2,5 m.
Dybde på kulp: < 0,2 m.
Delvis over skrånende fjell
(jfr. edelkrepsvandring).
Ca. 150 m.
Det er ca. 150 m mellom
Fløyta og Jønsjøen.
< 0,2
FG, BE og at det i liten grad
finnes arter som vandrer.

Huvo notat 1/2015.
Det skal ha blitt fanget edelkreps så høyt opp i vassdraget tidligere. Edelkreps ble
ikke påvist her i 2015. Området var rammet av forsuring og er kalket opp.
Edelkreps tåler dårlig surt vann, og ble sannsynligvis borte av den grunn (ca. i
perioden 1960-1990). Under elektrofisket like nedenfor utløpsdammen i 2015 ble
det påvist abbor, gjedde, mort og ørekyt. Men lenger ned i vassdraget ble det da
påvist edelkreps (nederst i Jøndalsåa).
2
Fløyta har et areal på 0,121 km , jf. NVA Atlas.
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Figur 68. Bilder av demningen i utløpet av Fløyta.
Supplerende opplysninger om Fløyta.
Ingen.

113

3.20.6. Jønsjøen

Tabell 103. Konklusjon/vurdering for Jønsjøen, utløpsdam.
Prioritet:
Vurderinger:
Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:

Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:
Potensiell
søker/tiltakshaver:

3

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
5101-2029-M.
miljømålet i 2021
Vann-nett:
(probl.kartl.)
Den økologiske nytteverdien av å fjerne demningen/lage passasje ansees for liten.
Ingen.
 Vurdert etter vannforskriften vil det ikke være «behov» for tiltak eller
nærmere vurderinger av denne demningen.
 I utgangspunktet er det ønskelig å fjerne menneskeskapte barrierer/
vandringshindre i vassdrag dersom ikke nytteverdien er større enn ulempen.
Fjerning av demningen og tilbakeføring til naturtilstanden vil også være i tråd
med vannforskriften.
Ingen. Det antas at noe edelkreps potensielt vil kunne vandre opp via kanten på
vestsiden når vannføringen er gunstig.
Potensielle
finansieringskilder
Potensielle
medaktør:

Tabell 104. Bakgrunnsopplysninger om barrieren i utløpet av Jønsjøen
Sted:
Kommune:
Befart dato:

Ved Finnbråtengrenda.
Eidsvoll.
3.8.2016

UTM (EU89, sone 33):
Konsesjon/lenke i NVE:
Befart av:

Type barriere/HyMo:

Betongdam.

Formål:

Eierforhold:

Ikke sjekket.

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:

Opp: Ja.
Ned: Nei.
Ca. 1,2 m.

Andre mål på barrieren:

Ingen.

Andre interessenter/
kulturminner:
Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:

Nei.

Antatt virkningsgrad:

Ca. 3,5 km ned til strykpartier nedenfor Fv. 177.
1

Fragmenteringsgrad, FG:

0,5

Indikativ klasse for fisk i
Jønsjøen (isolert sett):
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:
Kommentarer:

God

Potensiell ny strekning:
(utløp)
Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):
Barriere-effekt, BE:
Kun for utløpsbekk
Vurderingsgrunnlag:

Nord: 6693701 Øst:297018
Nei
Tor Fodstad og Helge B.
Pedersen.
Sannsynligvis tømmerfløting, sagbruk og
kraftproduksjon.
Ingen.
Nei.
Ca. 53 m.

Barrierehøyde: Ca. 1,2 m.
Dybde på kulp: < 0,2 m.
Men en viss passasjemulighet under gunstig
vannføring helt mot vest.
Ca. 3,5 km.
Mye sakteflytende partier.
Ikke påvist ørret nedenfor,
men edelkreps (pkt. G).
< 0,2
FG, BE og at det i liten grad
finnes arter som vandrer.

Huvo notat 1/2015.
Huvo notat 1/2017.
Under el-fisket like nedenfor utløpsdammen i 2016 ble det påvist abbor, mort og
ørekyt. Helt nederst i vassdraget (Jøndalsåa) ble det da påvist edelkreps.
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Annet:

2

Jønsjøen har et areal på 0,21 km , jf. NVA Atlas

Figur 69. Bilder av demningen i utløpet av Jønsjøen.
Supplerende opplysninger om Jønsjøen.
Det tas sporadisk ørret i Jønsjøen, men sist gang (som er kjent) er for ca. 50-60 år siden. Det antas å
være ørret som slipper seg ned fra ovenforliggende deler av vassdraget.
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3.20.7. Jøndalsåa ved Fv.177

Tabell 105. Konklusjon/vurdering for Jøndalsåa, ved Fv. 177 (Nesvegen).
Prioritet:
Vurderinger:
Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:

Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:
Potensiell
søker/tiltakshaver:

3

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
5101-2029-M.
miljømålet i 2021
Vann-nett:
(probl.kartl.)
Den økologiske nytteverdien av å fjerne demningen/lage passasje ansees for liten.
Ingen.
 Vurdert etter vannforskriften vil det ikke være «behov» for tiltak eller
nærmere vurderinger av denne demningen.
 Men det kan evt. vurderes å etablere oppvandringsmuligheter for edelkreps.
 I utgangspunktet er det ønskelig å fjerne menneskeskapte barrierer/
vandringshindre i vassdrag dersom ikke nytteverdien er større enn ulempen.
Fjerning av demningen og tilbakeføring til naturtilstanden vil også være i tråd
med vannforskriften.
Ingen.
Potensielle
finansieringskilder
Potensielle
medaktør:

Tabell 106. Bakgrunnsopplysninger om barrieren i Jøndalsåa, ved Fv. 177 (Nesvegen).
Sted:

UTM (EU89, sone 33):

Nord: 6691225Øst:295645

Kommune:
Befart dato:

Like over Nesvegen (Fv.
177); Jønsjøen til Vorma.
Eidsvoll.
3.8.2016.

Konsesjon/lenke i NVE:
Befart av:

Type barriere/HyMo:

Betongdam.

Formål:

Eierforhold:

Ikke sjekket.

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:
Andre mål på barrieren:

Opp: Ja.
Ned: Delvis.
Ca. 2,5 m

Andre interessenter/
kulturminner:
Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning:
Spranghøyde:

Nei
Tor Fodstad og Helge B.
Pedersen.
Sannsynligvis tømmerfløting, sagbruk og
kraftproduksjon.
Ingen.

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:

Overløp ca, 0,9 m.
høyere.
Nei.
Ca. 3,5 km til Jønsjøen.
1

Fragmenteringsgrad, FG:

0,5

Indikativ klasse for fisk i
Jøndalsåa, nedre del
(isolert sett):
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:
Kommentarer:

God

Antatt virkningsgrad:
Potensiell ny strekning:
(utløp)
Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):
Barriere-effekt, BE:
Kun for utløpsbekk
Vurderingsgrunnlag:

Nei. Men ca. 150 m
nedstrøms.
Ca. 30 m.
Barrierehøyde: Ca. 2,5 m.
Dybde på kulp: < 0,2 m.
Ca. 150 m.
Mye sakteflytende partier.
Ikke påvist ørret nedenfor,
men edelkreps.
< 0,2
FG, BE og at det i liten
grad/ikke finnes arter som
vandrer.

Huvo notat 1/2015.
Det er svært tvilsom at fisk fra Vorma går opp de to kraftige strykpartiene i
Jøndalsåa, hhv. like etter evja ved Vorma og videre opp ca. 600 m fra Vorma (dvs.
ca 150 m fra demningn). Under elektrofisket mellom de to strykpartiene i 2014
ble det påvist gjedde, ørekyt og edelkreps.
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Figur 70. Bilder av demningen like oppstrøms Nesvegen (Fv. 177).
Supplerende opplysninger om demningen like oppstrøms Nesvegen.
Nesvegen (Fv. 177) krysser i bro over elva, og er ingen barriere.
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3.21. Vannforekomst: Sentrumsbekkene
Vannforekomsten omfatter mindre bekker på begge sider av Vorma som drenerer til Vorma ved
Sundet (sentrum for Eidsvoll kommune). Det er kun registrert barriere/hydromorfologisk endring i den
ene bekken, på østsiden.
Tabell 107. Oversikt over konklusjoner for VF Sentrumsbekkene (002-1582-R).
Innsjø/elv:
Prioritet:
Sentrumsbekkene - østsiden
0
Endring ift.
Ja, fra
Sum påvirknings3 (middels)
Tentativ
God*
karakteriseringen/
stor til
grad (HyMo) i
klassifisering
klassifiseringen:
middels
vannforekomst:
HyMo (alene):
* Bekken er i dag neppe fiskeførende. Men det kan ikke utelukkes helt at det kan ha vært noe gyting i nedre
partier før bekken ble lukket og lagt i rør. Det er bratt stigning etter ca. 200 m, og en mulig naturlig
foss/strykparti før bekkelukkingen ble gjennomført. Bekken er sterkt leirpåvirket også i øvre deler. Verdien som
gytebekk har derfor sannsynligvis vært liten. I tillegg omfatter denne VF 3 bekker. Det er årsaken til at den er
satt i «god» tilstand, selv om bekkens nedre del er lukket og lagt i rør.

Figur 71. Oversiktskart over VF Sentrumsbekkene: A Bekken i øst som er registrert med
hydromorfologisk endring.
Anbefalinger og konklusjoner innen VF Sentrumsbekkene
Det anbefales ikke å jobbe videre med eventuelle tiltak fordi bekken er meget liten og eventuelle tiltak
vil bli svært kostbare pga. graving i bebygde områder og vei.
Tabell 108. Konklusjon/vurdering for bekken på østsiden av VO Sentrumsbekkene.
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:
Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

0

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
Nei
miljømålet i 2021
Vann-nett:
Bekken er liten. Det er pt. ukjent om det har vært gytebekk/fisk i bekken tidligere.
Hovedutfordringen er uansett vannstanden, som styres av reguleringen i Mjøsa,
fra slusene i Svanfossen. Ved høy vannstand, kan evt. fisk gå direkte inn i røret,
mens den ikke kommer opp ved lav vannstand. Bekken går også under vei og
boliger, og bekkeåpning ansees per nå som uaktuelt.
Nei.
Ingen tiltak anbefales.
Bekken er også lagt i kulvert på industriområdet til Finsbråten AS, ca. 300 m
oppstrøms bekkeutløpet.
0
Potensielle
finansierings
-kilder
Potensielle
medaktør:
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Tabell 109. Bakgrunnsopplysninger om røret/kulverten i Sentrumsbekkene – øst.
Sted:

UTM (EU89, sone 33):

Nord: 6693677 Øst:293742

Kommune:
Befart dato:
Type barriere/HyMo:

Liten bekk like øst for
Eidsvoll sentrum ut i
Vorma.
Eidsvoll
27.04.2015
Rør/kulvert

Konsesjon/lenke i NVE:
Befart av:
Formål:

Eierforhold:

-

Antatt kunstig
barriereeffekt:

Opp: Ja, ved lav vannstand i Vorma, ellers
ikke.
Ned: nei
Anslått til 0 – 0,6 m
avhengig av vannstanden
i Vorma.
-

Andre interessenter/
kulturminner:
Antatt naturlig barriere
i tillegg:

Ingen.
Helge B. Pedersen
Bekkelukking, vei og
boligområdet.
Ingen kjente.

Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:
Andre mål på barrieren:

Muligens på strykpartiet
ca. 250 m oppstrøms.

Maks lengde på
barriere/ demning:

Ikke målt. Røret ligger
under bakken/lukket.

Spranghøyde:

-

Størrelse på rør:

Lengde: Ikke målt.
Diameter: Anslått til > 1
meter.

Vanndyp i rør/kulvert:

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:

Nei

Antatt virkningsgrad:

Avhengig av vannstanden i
Vorma. Nesten full ved
høyeste vannføring, og < 5
cm ved lav vannstand.
-

Ukjent.

Potensiell ny strekning:

Ikke vurdert.

1

Ikke vurdert da bekken er
lukket på hele nedre del.

Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk i
denne bekk:
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:
Kommentarer:

0,5
Ikke satt da bekken
neppe er fiskeførende pt.
Ingen.

Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):
Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:

Bekken er neppe
fiskeførende pt.

Da bekken er lukket, er det ikke mulig å foreta elektrofiske i de nedre delene.

Figur 72. Bilder av røret i Sentrumsbekkene – øst, ved lav vannstand i Vorma. Ved høy vannstand i
Vorma dekkes røret av vann.
Supplerende opplysninger om Sentrumsbekkene
Ingen.
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3.22. Vannforekomst: Hurdalssjøen og Andelva
Vannforekomsten Hurdalssjøen omfatter kun innsjøen (33 km2 stor), og Vannforekomst «Andelva
med tilløpsbekker» omfatter hovedelva fra Hurdalssjøen til Vorma (ca. 12 km), samt tilliggende
bekker som ikke er egne VF. Vannstanden i Hurdalssjøen reguleres i utløpet, som også definerer
vannføringen videre nedover Andelva. Derfor omtales de to VF i samme kapittel. Minstevannføringen
i elva er normalt 200-300 liter per sekund. Samlet fallhøyde i Andelva er 53 m. Innen de to VF er det
registert følgende demninger/barrierer/forbygninger o.l.:
 3.22.1. Hurdalssjøen ved Sagdammen
 3.22.2. Andelva Mago B
 3.22.3. Andelva Mago A
 3.22.3. Andelva Mago C (Venjarfossen)
 3.22.3. Andelva ved Bøhnsdalen
 3.22.3. Andelva Mago D (Bårlidalen)
Tabell 110. Oversikt over konklusjoner for VF Hurdalsjøen vest (002-141-L) og VF Andelva med
tilløpsbekken (002-1553-R).
Innsjø/elv/sted:
Ca. avstand fra Vorma
Prioritet:
Hurdalssjøen ved Sagdammen
11,5 km
3
Andelva Mago B
10,2 km
3
Andelva Mago A
9,7 km
3
Andelva Mago C (Venjarfossen)*
8,7 km
3
Andelva ved Bøhnsdalen*
7,3 km
2
Andelva Mago D (Bårlidalen)*
1 km
3
Endring ift.
Nei
Sum påvirknings
3 (middels)
Tentativ
karakteriseringen/
-grad (HyMo) i
klassifisering
klassifiseringen:
vannforekomst:
HyMo (alene):
* Antas å ha vært naturlige vandringshindre (i vesentlig grad), men vurderingen er usikker.

God

Figur 73. Oversiktskart over VF Hurdalssjøen og VF Andelva med tilløpsbekker og detaljkart med
følgende barrierer/deminger: A: Ved Sagdammen, B: Mago B, C: Mago A, D: Mago C (Venjarfossen),
E: Bøhnsdalen, F: Mago D (Bårlidalen).
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I vurderingen av Andelva legges til grunn at det har vært naturlige barrierer/vandringshindre i
Bårlidalen (ved utløpet), Venjarfossen samt muligens også Bøhnsdalen. Elva betraktes derfor som to
elveavsnitt. Del én er fra Venjarfossen og opp til Hurdalssjøen, og del to er mellom Venjarfossen og
Bårlidalen, som teknisk kan betraktes som en lang, selvstendig «innsjø»:
Anbefalinger og konklusjoner innen VF Hurdalssjøen og VF Andelva med tilløpsbekker
Elva består av flere avsnitt. Det er pt. vanskelig å si noe klart om hvorvidt fossene/strykpartiene var
mulig for fisk å forsere før demningene ble anlagt for over hundre år siden. Dvs. naturtilstanden kan
ikke angis med stor grad av sannsynlighet, og per nå brukes derfor en viss pragmatisk tilnærming.
Med «naturlig» vandringshinder menes forøvrig kun tidsperioden i nyere tid, dvs. etter avsmeltingen
av isbreer og landhevingen (perioden lenge etter Romeriksfjorden; 6.000 -10.000 år siden) der flere
fiskearter kunne vandre fritt opp i Hurdalssjøen østfra.
Ut fra foreliggende opplysninger/vurderinger oppfattes det å være mest sannsynlig at strykpartiet/
fossen både i Bårlidalen (F), og Venjarfossen (D) samt muligens Bøhnsdalen (E) har vært naturlige
vandringshindre, om enn kanskje ikke absolutte. De øvrige fossene/strykpartiene har muligens vært
mulig for fisk å passere i større eller mindre grad. Vurdert ut fra størrelse og habitategenskaper i elva,
er det lite trolig at fisk i Hurdalssjøen i tidligere tider har benyttet Andelva som et vesentlig område for
gyting/oppvekst. Men i den grad det har vært mulig, er det naturlig at det har forekommet noe
næringsvandring og annen type opp- og nedvandring. At det ikke finnes harr i Hurdalssjøen, er en klar
indikasjon på at fisk ikke har kunnet vandre fritt i fra Andelva og opp i Hurdalssjøen i tidligere tider
heller. Harr finnes i dag i Risa og Andelva opp til Bøhnsdalen (muligens til Venjarfossen), slik at
inntil bedre grunnlagsdata finnes, er det naturlig å anta at Venjarfossen (eventuelt Bøhnsdalen) har
vært naturlig fiskevandringhinder.
Hurdalssjøen ble i 2016 klassifisert som «god» økologisk tilstand med fisk som kvalitetselement og
vannstandsreguleringen som påvirkning. Det innebærer at det forholdet at ulike fiskearter i dag ikke
kan vandre ned og opp fra Andelva, ikke ansees for å være et vesentlig problem etter vannforskriften
for Hurdalssjøens økosystem. I Hurdalssjøen ble følgende fiskearter påvist under kartleggingen: Ørret,
steinsmett, niøye, lake, gjedde, abbor, mort, sik (morfene siksill og grunnsik), krøkle og hork. I tillegg
finnes ørekyte og røye oppstrøms, og dermed sporadisk også i sjøen. I tillegg finnes edelkreps. I
Andelva vil derfor de samme artene kunne påvises i varierende mengder, i tillegg til harr.
I Andelva er imidlertid elvestrekningen mellom Bøhnsdalen og Bårlidalen av spesiell økologisk
interesse. Det utgjør noe over halvparten av hele elvestrekningen, med fri vandring over hele
elveavsnittet. I tillegg finnes både ørret, harr, steinsmett, niøye og edelkreps i Risa, som kan vandre
fritt både opp og ned i dette «systemet»/elveavsnittet. For øvrige fiskearter er vandring av mindre
økologisk betydning. I tillegg er det i elva Nessa nylig påvist at ørreten igjen gyter. I Risa og
tilløpsbekkene Gudmundsbekken og Løkjebekken jobbes det aktivt med å forbedre forholdene for
fisk. Dvs. denne delen av elva vil kunne ha potensiale for å ha/oppnå god økologisk tilstand med fisk
som kvalitetselement. Dette vil kunne styrkes dersom tiltak iverksettes i øverste del, dvs.
sideløpet/overløpet til Andelva ved Bøhnsdalen. Da vil ørret og harr ha gode muligheter for å gyte på
denne strekningen, og gi et viktig supplement til den mengden fisk som tilføres Andelva fra Risa og
Nessa, som begge er sårbare og med lave tettheter.
På bakgrunn av resultatene fra klassifiseringen av Hurdalssjøen, antagelsen om at både Bårlidalen og
Venjarfossen i vesentlig grad har vært naturlige vandringshindre, fiskestatus i sidebekkene til Andelva
og hvilke arter som finnes der, antas det at klassifiseringen av Andelva med fisk som kvalitetselement
og hydromorfologi (5 demninger) som påvirkning, ikke vil havne under «god», men sannsynligvis
være i nærheten av «moderat». Det må understrekes at kunnskapsgrunnlaget er svakt i en slik
tilnærming, og påliteligheten lav-middels (påvirkningsanalyse/noe data).
Det anbefales likevel avbøtende tiltak i Andelva i form av å:
 Vurdere å etablere gyteområde ved Bøhnsdalen, sideløpet.
 Utforme instruks for miljøvennlige vedlikeholdsnedtapping av de fem dammene.
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3.22.1. Hurdalssjøen ved Sagdammen

Tabell 111. Konklusjon/vurdering for Hurdalssjøen ved Sagdammen.
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:

Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:

Merknader/kommentarer:

Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

1 og 2

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
5101-955M
miljømålet i 2021
Vann-nett:
5101-960M
1. pri. Tiltaks-ID 5101-955M gjelder konsesjonsfri regulering av Hurdalsssjøen
(med 3,6 m), og har høy prioritet for VOU og VRM. Dette jobbes det videre med.
Vannstanden i Hurdalssjøen reguleres/styres av demningen i Sagdammen.
2. pri. Tiltaks-ID 5101-960M handler om å få på plass et reglement for
vedlikeholds-tapping av alle dammene i Andelva, slik at det blir mest mulig
skånsomt for økologien (frivillig titak).
Demningens utforming innebærer tilnærmet full stopp for oppvandrende fisk fra
Andelva til Hurdalssjøen.
Ja. Tiltak 5101-955M må avklares videre i VOU, kommunene og NVE og i dialog
med regulanten (GLB). Tiltaket er under vurdering.
Tiltak 5101-960M må avklares med GLB, som et anbefalt og frivillig tiltak.
Fysiske tiltak ved demningen som skal lette oppvandringen ansees for å ha liten
økologisk effekt, men høy kostnad, og anbefales derfor pt. ikke å løftes videre.
 For tiltaks-ID 5101-955M pågår nå en kunnskapsinnhenting/klassifisering og
GLB tester i 2017/2018 et nytt prøvereglement. Prinsipper og evt. utfordringer
ift. Vannressurslovens § 66 skal vurderes av VOU, kommunene og NVE.
 Tiltak 5101-960M skal foregå i nært samarbeid med GLB, der det viktigste er
tidspunkt på året og hastighet på nedtappingen, evt. utforming av rister og
turbiner for å skåne fisk/edelkreps.
 Fisketrapp i selve demningen anbefales ikke med dagens kunnskapsnivå.
Tiltak 5101-955M er stort og meget komplekst.
Tiltaks-ID 5101-960M krever noe innhenting av faglige vurderinger, men er lite
ressurskrevende.
For tiltaks-ID 5101-955M:
Potensielle
Kraftverkseier/regulant
Må evt. beregnes særskilt.
finansierings
For tiltaks-ID 5101-960M:
-kilder
Lavt.
Evt. innkalling til konsesjon
Potensielle
Huvo.
kan gjøres av bl.a.
medaktør:
kommunene/NVE.
Vedlikeholds-nedstappingen:
GLB/Hafslund Prod./E-CO.

Tabell 112. Bakgrunnsopplysninger om barrieren ved Sagdammen
Sted:
Kommune:

Utløpet av Hurdalssjøen
Eidsvoll

UTM (EU89, sone 33):
Konsesjon/lenke i NVE:

Befart dato:

23.08.16

Befart av:

Type barriere/HyMo:

Betongdemning

Formål:

Eierforhold:

Grunneier: Selve
demningen/parsellen
eies av GLB.
Fallrettigheter: Hafslund
Produksjon/E-CO.
Reguleringsrett: GLB.
Opp: Stor (muligens noe

Andre interessenter/
kulturminner:

Antatt kunstig

Antatt naturlig barriere
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Nord:6690760 Øst:287858
Konsesjonsfritt. Man.regl.,
lenke her.
Tore E. Andersen, Sivert
Schevig, Tor Fodstad og
Helge B. Pedersen
Vannkraft. Regulering av
vannstanden i Hurdalssjøen og nedenforliggende
elvekraftverk.
Ingen kjente.

Sannsynligvis et naturlig

barriereeffekt:

Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:
Andre mål på barrieren:

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:

oppvandring ved flom av
stor fisk)
Ned: Liten
3,6 m

Ved stor vannføring blir
spranghøyden delt i 2 – 3
pga. fjellparti i sørlig løp.
Nei
2,8 km (fra Venjarfossen,
Mago C.)
3 (Fra Venjarfossen –
Hurdalssjøen)

i tillegg:

Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:

strykparti med redusert
oppvandring, men neppe
helt stopp.
Ca. 22 m

Barrierehøyde: 3,6
Dybde på kulp: 1,5 m

Antatt virkningsgrad:

-

Potensiell ny strekning:

1,3 km. 2,8 km (dersom
alle 3 barrierene fjernes).
Mest sannsynlig liten
økologisk funksjon, se
innledningen til dette kap.
Utløpselv.
FG, klassifisering av
Hurdalssjøen samt habitategenskaper og skjønn.

Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):
Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:

Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk i
denne elva:

0,75
God

Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:

 Akershus fylkeskommune. 1996.
 Brabrand, Å., m.fl. 2017.
 Mjelde M. 2017.
 Wikipedia/Hafslund/NVE.
Ved denne demningen reguleres hele Hurdalssjøen ift. HRV og LRV. De økologiske
konseskvensene av dette følges opp videre som egen sak. I dette notatet er det
kun de fysiske/hydromorfologiske inngrepene som beskrives og gis en foreløpig
vurdering, i all hovedsak knyttet til effekter av barrierer mm. for fiskevandring.
Det legges til grunn at harr naturlig ikke finnes i Hurdalssjøen, og at Andelva ikke
tidligere har bidratt med over 25 % av ørretrekrutteringen til Hurdalssjøen.

Kommentarer:
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Figur 74. Bilder av demningen ved Sagdammen, øverst i Andelva, hhv. oppstrøms og nedstrøms
demningen.
Supplerende opplysninger om Andelva
Det er kjent at det har vært drevet sagbruksdrift i minst 400 år i Andelva. Stavisaga ble drevet i alle
fall fra år 1616. I 1624 ble det gitt kongelig previlegium for bygging av Eidsvoll jernverk, ved
Ludviksfossen (ved dagens Mago B). I løpet av 1800-tallet vokste industrien i Bøhnsdalen mye.
Treforedlingen her var stor også i internasjonal sammenheng. Bøhnsdalen er blitt ansett for å være den
travleste elva i Norge på den tiden, etter Akerselva.
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3.22.2. Andelva Mago B

Tabell 113. Konklusjon/vurdering for Mago B (ved Eidsvoll Verk).
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:
Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:
Potensiell
søker/tiltakshaver:

3

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
5101-960M
miljømålet i 2021
Vann-nett:
Barrieren er et absolutt hinder for oppvandrende fisk, men den økologiske
funksjonen av fri vandring på dette elveavsnittet vurderes som lav. Kostnaden for
fisketrapp/omløp vil være høy, og anbefales ikke av den grunn.
Det anbefales å utarbeide et reglement for vedlikeholds-tapping av alle dammene
i Andelva, slik at det blir mest mulig skånsomt for økologien (frivillig titak).
Kun med kraftverkseier/regulant.
Utarbeide et reglement for vedlikeholds-tapping av dammen, som i størst mulig
grad tar hensyn til økologien.
For vurderingsgrunnlaget, se innledende kap. 3.21.
Lavt.
Potensielle
Kraftverkseier.
finansieringskilder
Kraftverkseier.
Potensielle
Huvo
medaktør:

Tabell 114. Bakgrunnsopplysninger om barrieren ved Mago B (ved Eidsvoll Verk).
Sted:
Kommune:

Litt nedenfor utløpet
av Hurdalssjøen
Eidsvoll.

Befart dato:

23.08.16.

Type barriere/HyMo:
Eierforhold:

Betongdemning
Kraftverkseier/fallrettigheter:Hafslund
Produksjon/E-CO.
Reguleringsrett: GLB.
Opp: Ja.
Ned: Ja.
6,5 m.

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell
vannspeil over - under
barriere:
Andre mål på barrieren:

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:
Fragmenteringsgrad,
FG:
Indikativ klasse for fisk i
denne elva:
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:
Kommentarer:

UTM (EU89, sone
33):
Konsesjon/lenke i
NVE:
Befart av:
Formål:
Andre interessenter/
kulturminner:

Nord: 6691183 Øst:288455
Vedtatt konsesjonsfritt. Lenke her
hos NVE.
Tore E. Andersen, Tor Fodstad,
Helge B. Pedersen.
Vannkraft. Elvekraftverk.
Har vært steinkistedam på stedet
(lenke her.)

Antatt naturlig
barriere i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:

Nei.

Antatt virkningsgrad:

-

0,75

Potensiell ny
strekning:
Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):
Barriere-effekt, BE:

1,8 km. 2,8 km (dersom alle 3
barrierene fjernes)
Mest sannsynlig liten økologisk
funksjon, se innledningen til dette
kap.
Utløpselv.

God

Vurderingsgrunnlag:

FG, klassifisering av Hurdalssjøen,
habitat-egenskaper og skjønn.

Fra topp til bunn av
betongdemning alene
ca.4 m. Gitter i innløp:
ca. 6 cm avstander.
Nei.
Ja. 2,8 km (fra
Venjarfossen).
3 (Fra Venjarfossen –
Hurdalssjøen).

Ca. 40 m.

Barrierehøyde: > 4 m.
Dybde på kulp: < 0,5 m.

 Wikipedia/Hafslund/NVE.
 Digitaltmuseum.no/Akershusbasen.
Fallhøyde 8 m. Kaplanturbin. Installert effekt: 0,86 MW, årsproduksjon 7,8 GWh.
Oppstartsår: 1960.

125

Figur 75. Bilder av demningen ved Mago B (ved Eidsvoll Verk), hhv. oppstrøms og nedstrøms
demningen.
Supplerende opplysninger om demningen ved Mago B
Ingen.
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3.22.3. Andelva Mago A

Tabell 115. Konklusjon/vurdering for Mago A (nedstrøms Eidsvoll Verk).
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:
Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

3

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
5101-960M
miljømålet i 2021
Vann-nett:
Barrieren er et absolutt hinder for oppvandrende fisk, men den økologiske
funksjonen av fri vandring på dette elveavsnittet vurderes som lav. Kostnaden for
fisketrapp/omløp vil være høy, og anbefales ikke av den grunn.
Det anbefales å utarbeide et reglement for vedlikeholds-tapping av alle dammene
i Andelva, slik at det blir mest mulig skånsomt for økologien (frivillig titak).
Kun med kraftverkseier/regulant.
Utarbeide et reglement for vedlikeholds-tapping av dammen, som i størst mulig
grad tar hensyn til økologien.
For vurderingsgrunnlaget, se innledende kap. 3.21.
Lavt.
Potensielle
Kraftverkseier
finansierings
-kilder
Kraftverkseier
Potensielle
Huvo
medaktør:

Tabell 116. Bakgrunnsopplysninger om barrieren ved Mago A (nedstrøms Eidsvoll Verk).
Sted:
Kommune:

Litt nedenfor utløpet
av Hurdalssjøen.
Eidsvoll.

Befart dato:

23.08.16.

Type barriere/HyMo:
Eierforhold:

Betongdemning.
Kraftverkseier/fallrettigheter: Hafslund
Produksjon/E-CO.
Reguleringsrett: GLB.
Opp: Ja.
Ned: Ja.
4,5 m.

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell
vannspeil over - under
barriere:
Andre mål på barrieren:

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:

Fra topp til øvre
naturlige løp (fjell):
ca. 1,5 m.
Nei.
Ja. 2,8 km (fra
Venjarfossen).
3 (Fra Venjarfossen –
Hurdalssjøen).

UTM (EU89, sone 33):

Nord: 6691132 Øst:288792

Konsesjon/lenke i
NVE:
Befart av:

Gammelt og konsesjonsfritt, jr.
NVE.
Tore E. Andersen, Tor Fodstad,
Helge B. Pedersen.
Vannkraft. Elvekraftverk.
Kulturminne; se digitalmuseum.no/
Akershusbasen. Lenke til bilde tatt
1920-40, her, og i 1880 her.

Formål:
Andre interessenter/
kulturminner:

Antatt naturlig
barriere i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:

Nei.

Antatt virkningsgrad:

2,8 km (dersom alle 3 barrierene
fjernes).
Mest sannsynlig liten økologisk
funksjon, se innledningen til dette
kap.
Utløpselv.
FG, klassifisering av Hurdalssjøen
samt habitat-egenskaper og
skjønn.

Ca. 83 m.

Barrierehøyde: > 4 m.
Dybde på kulp: < 0,5 m.

Fragmenteringsgrad,
FG:
Indikativ klasse for fisk i
denne elva:

0,75

Potensiell ny
strekning:
Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):
Barriere-effekt, BE:

God

Vurderingsgrunnlag:

Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:
Kommentarer:

 Wikipedia/Hafslund/NVE.
 Digitaltmuseum.no/Akershusbasen.
Fallhøyde 5 m. Kaplanturbin. Installert effekt: 0,77 MW, årsproduksjon 4,8 GWh.
Oppstartsår: 1984.
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Figur 76. Bilder av barrieren ved Mago A (nedstrøms Eidsvoll Verk), hhv. oppstrøms og nedstrøms
demningen.
Supplerende opplysninger om barrieren ved Mago A
Ingen.
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3.22.4. Andelva Mago C (Venjarfossen)

Tabell 117. Konklusjon/vurdering for Mago C (Venjarfossen).
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:
Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

3

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
5101-960M
miljømålet i 2021
Vann-nett:
Barrieren er et absolutt hinder for oppvandrende fisk, men det antas at det har
vært et naturlig vandringshinder i denne fossen naturlig før demningen ble bygd.
Det anbefales uansett å utarbeide et reglement for vedlikeholds-tapping av alle
dammene i Andelva, slik at det blir mest mulig skånsomt for økologien (frivillig
tiltak).
Kun med kraftverkseier/regulant.
Utarbeide et reglement for vedlikeholds-tapping av dammen, som i størst mulig
grad tar hensyn til økologien.
For vurderingsgrunnlaget, se innledende kap. 3.21.
Lavt.
Potensielle
Kraftverkseier.
finansierings
-kilder
Kraftverkseier.
Potensielle
Huvo.
medaktør:

Tabell 118. Bakgrunnsopplysninger om barrieren ved Mago C (Venjarfossen).
Sted:
Kommune:
Befart dato:
Type barriere/HyMo:
Eierforhold:

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell
vannspeil over - under
barriere:
Andre mål på barrieren:

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:
Fragmenteringsgrad,
FG:
Indikativ klasse for fisk i
denne elva:
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:
Kommentarer:

Ca. 3 km fra Hurdalssjøen mot Vorma.
Eidsvoll.

UTM (EU89, sone 33):

Nord: 6690568 Øst:289451

Konsesjon/lenke i
NVE:
Befart av:
Formål:
Andre interessenter/
kulturminner:

Gammelt og konsesjonsfritt, jf.
NVE.
Tor Fodstad, Helge B. Pedersen
Vannkraft. Elvekraftverk.
Ingen kjente.

Antatt naturlig
barriere i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:

Ja.

Antatt virkningsgrad:

-

Nei, antatt naturlig
barriere.
0 (antatt naturlig
barriere før
demning).
< 0,2

Potensiell ny
strekning:
Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):
Barriere-effekt, BE:

-

God

Vurderingsgrunnlag:

FG, klassifisering av Hurdalssjøen
samt habitat-egenskaper og
skjønn. Naturlig barriere.

23.08.16.
Betongdemning.
Kraftverkseier/fallrettigheter: Hafslund
Produksjon/E-CO.
Reguleringsrett: GLB.
Opp: Ja.
Ned: Ja.
6,5 m.

Naturlig fossehøyde
anslått til om lag ½parten av dagens.
Nei.

Ca. 16 m.

Barrierehøyde: ca. 6,5 m
Dybde på kulp: 1,5 m

Ingen.

-

Wikipedia/Hafslund/NVE.
Fallhøyde 9 m. Semikaplanturbin (alltid full åpning). Installert effekt: 0,79 MW,
årsproduksjon 6 GWh. Oppstartsår: 1978.
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Figur 77. Bilder av barrieren ved Mago C (Venjarfossen), hhv. oppstrøms og nedstrøms demningen.
Supplerende opplysninger om barrieren ved Mago C (Venjarfossen)
Ingen.
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3.22.5. Andelva ved Bøhnsdalen

Tabell 119. Konklusjon/vurdering for demningen ved Bøhnsdalen.
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:

Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

2

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
5101-960M
miljømålet i 2021
Vann-nett:
Barrieren er et absolutt hinder for oppvandrende fisk.
Prognosene for å få ørret og evt. harr til å benytte strekning til gyting, vurderes
som særdelse stor.
Med kraftverkseier/regulant, NVE og evt. Akershus fylkeskommune.
 Sikre minstevannføring i sideløpet, tilstrekkelig for ørretunger 0+ og 1+, samt
evt. harr. Tilføre gytegrus (dersom nødvendig).
 Det anbefales også å utarbeide et reglement for vedlikeholds-tapping av alle
dammene i Andelva, slik at det blir mest mulig skånsomt for økologien
(frivillig titak).
For vurderingsgrunnlaget, se innledende kap. 3.21.
Uavklart pt. Krafttap ved
Potensielle
Kraftverkseier, Akershus
sikker minstevannføring må
finansierings fylkeskommune.
beregnes.
-kilder
Kraftverkseier.
Potensielle
Huvo, Eidsvoll Fiskesamvirke,
medaktør:
grunneiere.

Tabell 120. Bakgrunnsopplysninger om barrieren ved Bøhnsdalen
Sted:
Kommune:

Andelva ved Bøhnsdalen.
Eidsvoll.

UTM (EU89, sone 33):
Konsesjon/lenke i NVE:

Befart dato:

23.08.16.

Befart av:

Type barriere/HyMo:
Eierforhold:

Betongdemning.
Kraftverkseier /fallrettigheter: Akershus Energi.
Reguleringsrett: GLB.
Opp: Ja.
Ned: Ja.
Ca 4 m.

Formål:
Andre interessenter/
kulturminner:

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:
Andre mål på barrieren:
Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:

Ytterligere naturlig fall på
fjell/steinbunn: ca. 8 m.
Nei.

Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:
Antatt virkningsgrad:

7,3 km (Bårli til Venjar).

Potensiell ny strekning:

Sum antall kunstige
vandringshindre:

1 (på strekningen Bårli –
Venjar).

Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):

Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk i
denne bekk:

0,5
God

Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:
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Nord:6689433 Øst:289584
Erverv av fallrettightene,
og konsesjon. Lenke her og
her hos NVE. Konsesjons
gitt, lenke her.
Tor Fodstad, Helge B.
Pedersen
Vannkraft. Elvekraftverk.
Kulturminner; se
digitalmuseum.no
Akershusbasen, lenke her.
Muligens.
40 – 50 m.

Barrierehøyde: Ca 4 m.
Dybde på kulp: < 0,5 m.
7,3 km (dersom fri
vandring/fisketrapp).
Forslag: 150 m restaurert
gyteområde.
Det klart viktigste biologisk
sett, er de ca. 150 m øverst
som periodevis tørrlegges
helt, og innehar svært
gode egenskaper (struktur,
fall osv.) for gyting.
0,14
FG, BE samt gyting inn i
samme elveavsnitt fra
Nessa og Risa.

Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:
Kommentarer:

Huvo notat 1/2017.
Akershus Energi.no
 Mesteparten av vannvolumet i elva går i rør under bakken fra demningen og
via kraftstasjonen til utslipp i Andelva ca. 350 m nedstrøms demningen. Noe
går i overløp i gammelt elveleie. Dvs. det er sterkt redusert vannføring på ca.
700 m, hvorav øvre og viktigste parti på ca. 150 m periodevis er tørrlagt.
 Det er også mulig å videreføre oppvandringsmuligheten i gammelt elveleie
ved å lage en trapp/terskler på siste strekningen i mot øst, langsmed
demningen. Men den økologiske nytten av fri vandring videre oppstrøms
vurderes som liten og kostnaden forholdsvis stor, mens nytteverdien av å
restaurere sideløpet som et gyteområde vurderes som meget stor, og der
kostnaden i hovedsak er begrenset til krafttapet alene.
 Barriere-effekten er vurdert ut fra lengden på 7,3 km fra Bårli til Venjar og at
barrieren i Bøhnsdalen stenger ute 1,4 km elvelengde.
 Eldre fotografier fra området viser store masseforflyttninger og omfattende
gravarbeider også i elveløpet. Det er vanskelig å vurdere naturlig løp.

Figur 78. Bilder av demningen ved Bøhnsdalen, tv. hhv. oppstrøms og nedstrøms demningen. Bildet
øverst th. er gammelt elveleie (= dagens overløp) med ca. ønsket minstevannsføring og bildet th.
nederst er der hovedvannføringen kommer ut fra røret gjennom turbinen og ut igjen i Andelva, ca. 200
m nedenfor demningen.
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Supplerende opplysninger om demningen ved Bøhnsdalen.
Dagens kraftverk i Bøhnsdalen ble bygd av Mathiesen-Eidsvold Værk ANS (MEV) i 1986. Hafslund
kjøpte det i 1993, og i 1999 ble det overtatt av Akershus Energi. Men det har vært omfattende
endringer og utnytting av vannkraften på stedet minst fra 1930-50-tallet, sannsynligvis også lenge før
det.
Den strekningen som det nå anbefales å restaurere som avbøtende tiltak, ble elektrofisket i 2016 (Huvo
notat 1/2017). På en ca 150 m lang strekning ble det kun fanget 1 stk. ørret (21,5 cm). Det bekrefter at
det er ørret i den aktuelle elvestrekningen, og at ørreten forserer strykpartiet i nedre del av denne
strekningen på forholdsvis lav vannføring. Videre er det da også svært sannsynlig at strekningen i
perioder er tørrlagt. Ellers ville det mest sannsynlig også vært andre fiskearter der, særlig ørekyt og
steinsmett.
Såfremt ikke verditapet på strømproduksjonen blir høy, vurderes tiltaket med å ha en viss
minstevannføring på denne strekningen til å være svært godt. Sannsynligheten for at ørret og eventuelt
harr vil ta det i bruk forholdsvis raskt vurderes som stor, og det vil kunne gi verdifullt bidrag til en
elvestrekning på 6,3 km som supplement for fiskeproduksjonen i sideelvene Nessa og Risa, som begge
har redusert fiskeproduksjon, og der det jobbes med tiltak.
Det er lite gytegrus, slik at det anbefales å supplere med det.
I tillegg anbefales å vurdere om avbøtende tiltak kan være aktuelt der turbinrøret munner ut i elva,
kanskje særlig ifm. utlegging av gytesubstrat for harr, muligens også ørret.
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3.22.6. Andelva Mago D (Bårlidalen)

Tabell 121. Konklusjon/vurdering for Andelva Mago D (Bårlidalen).
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:
Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

3

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
Ja, 5101miljømålet i 2021
Vann-nett:
960M
Demningens utforming innebærer total stopp for oppvandrende fisk fra Vorma.
Fisk som slipper seg ned, møter hardt fjell, men det er såpass skrånende/ avsatspreget de fleste steder at det antas ikke å være et stort problem. Det antas pt. at
fossen har vært en naturlig barriere for fisk, men vurderingen er usikker.
Kun med kraftverkseier/regulant.
Utarbeide et reglement for vedlikeholds-tapping av dammen, som i størst mulig
grad tar hensyn til økologien (gjelder alle kraftstasjonene i Andelva).
For vurderingsgrunnlaget, se innledende kap. 3.21.
Lavt.
Potensielle
Kraftverkseier.
finansieringskilder
Kraftverkseier.
Potensielle
Huvo.
medaktør:

Tabell 122. Bakgrunnsopplysninger om barrieren ved Mago D (Bårlidalen)
Sted:
Kommune:
Befart dato:

Andelva ved utløpet.
Eidsvoll.
23.08.16.

UTM (EU89, sone 33):
Konsesjon/lenke i NVE:
Befart av:

Type barriere/HyMo:
Eierforhold:

Betongdemning.
Kraftverkseier/fallrettigheter: Hafslund
Produksjon/E-CO.
Reguleringsrett: GLB.
Opp: Ja, absolutt.
Ned: Ja, i stor grad.
Ca. 8 m.

Formål:
Andre interessenter/
kulturminner:

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:
Andre mål på barrieren:

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:
Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk i
denne bekk:
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:
Kommentarer:

Regulerbart overløp med
treplanker. Vannet til
turbinene går i eget løp
ved siden av demningen i
ca. 10 m lang kanal før
det når turbinene, og
derfra direkte ut i Vorma.
Nei.
Nei, antatt naturlig
barriere.
0 (antatt naturlig barriere
før demning).
< 0,2
God

Nord: 6692956 Øst:293349
Konsesjonsfritt, jfr. NVE.
Tore E. Andersen, Tor
Fodstad, Helge B. Pedersen
Vannkraft. Elvekraftverk.
Ingen kjente.

Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:

Ja, sannsynligvis (men ikke
sikkert).
Ca. 60 m (buet demning).

Antatt virkningsgrad:

-

Potensiell ny strekning:

-

Kommentar ny
gytestrekning:
Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:

Ingen.

Barrierehøyde: Ca. 8 m.
Dybde på kulp: < 1 m.

FG, klassifisering av
Hurdalssjøen samt habitategenskaper og skjønn.

Wikipedia/Hafslund/NVE.
Fallhøyde 8 m. Installert effekt: 1,6 MW, årsproduksjon 8 GWh.
Oppstartsår: 1980. Minstevannstanden i Andelva nedenfor demningen påvirkes
direkte av vannstanden i Vorma, da høydeforskjellen er marginal.
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Figur 79. Bilder av barrieren ved Mago D (Bårlidalen), hhv. oppstrøms og nedstrøms demningen
Supplerende opplysninger om barrieren ved Mago D (Bårlidalen)
Omkring tre av lukene har forholdsvis høyt og direkte fall ned på fjell/stein, mens de øvrige gir et
«mykere» fall for fisk som slipper seg ned over overløpet, pga. mer skrånende fjell og kortere avsatser.
Det ser ut til å være en bunnluke i sørvest på demningen.
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3.23. Vannforekomst: Vorma
Vannforekomsten omfatter kun elva. I elva er det én demning, Svanfossen. Fra denne reguleres
vannstanden i hele Vorma oppstrøms (ca. 22 km), og også vannstanden i Mjøsa.
Tabell 123. Oversikt over konklusjoner for VF Vorma (002-2648-R).
Innsjø/elv:
Vorma ved Svanfossen
Endring ift.
karakteriseringen/
klassifiseringen:

Nei

Sum påvirkningsgrad (HyMo) i
vannforekomst:

Prioritet:
2
3 (middels)

Tentativ
klassifisering
HyMo (alene):

God

Figur 80. Oversiktskart over VF Vorma. Vannforekomsten omfatter elva fra Mjøsa til samløpet med
Glomma. Barrierer/deminger ved Svanfossen er markert i kartet med: A.
Anbefalinger og konklusjoner innen VF Voma
 Det er ønskelig at fisketrappas effekt/virkningsgrad kartlegges bedre.
 Vorma er stedvis erosjonsutsatt. Det er ønskelig at eventuelt erosjonsforebyggende tiltak gjøres på
en mer miljøvennlig måte enn tidligere.
Tabell 124. Konklusjon/vurdering for Vorma ved Svanfossen.
Prioritet:

Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:

2

Nødvendig for å nå
miljømålet i 2021

5101-956-M
(Vorma).
5101-2123-M
(vannforskr. § 12)
5101-1220-M
(Mjøsa 002-118-L)
Tiltaket (5101-956-M) som er foreslått gjelder problemkartlegging av oppvandring
av fisk i fisketrappa, og at eventuelt framtidig erosjonssikring må foregå på en mer
miljøvennlig måte enn tidligere.
Ja, med kraftverkseier/regulant. Evt. planmyndigheter.
 Bruk av video, fangstbur el.l for å registrere opp- og nedvandring av fisk i
fisketrappa.
 Innspill til kommunene, Fylkesmann og fylkeskommune, om å påsé at det tas
miljøhensyn dersom det skal foretas erosjonssikringer e.l. langs elvekanten.
 Vurdere nærmere om bølgeslag langs erosjonsutsatte elvebredder pga. båtferdsel er et problem som bør seees nærmere på (f.eks. redusert
båthastighet).
 Selve reguleringen (på 3,6 m) i Svanfossen, styres i vesentlig grad ift. Mjøsa,
og hensyn der. Forslag til undersøkelse på effekten av lav vannstand om våren
ble lagt inn (som Tiltaks-ID 5101-1220-M), men avvist ifm. godkjenning av
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Nei

Egen tiltaksID i Vannnett:

Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

Regional plan for vannforvaltningen i vannregion Glomma 201-2021.
Avg. av løsningsvalg.
Potensielle
Kraftverkseier/regulant.
finansierings
-kilder
Kraftverkseier/regulant.
Potensielle
Glomma & Vorma Elvelag, Vorma
medaktør:
Båtforening

Tabell 125. Bakgrunnsopplysninger om barrieren ved Svanfossen i Vorma
Sted:
Kommune:

Vorma, ved Fenstad
Eidsvoll og Nes.

UTM (EU89, sone 33):
Konsesjon/lenke i NVE:

Befart dato:
Type barriere/HyMo:
Eierforhold:

18.07.17.
Betong og stål.
Fallrettigheter: Hafslund
Produksjon/E-CO.
Reguleringsrett: GLB.

Befart av:
Formål:
Andre interessenter/
kulturminner:

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:

Opp: Ja, i perioder.
Ned: I mindre grad.
LRV-HLV: 3,6 m, men i
praksis er barrieren i
nedre overløp
varierende fra nær 0 til
ca. et par-tre meter.
Slusene består av 4
adskilte luker, som kan
reguleres uavhengig av
hverandre.
Ja.

Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):

Antatt virkningsgrad:

Barrierehøyde: ca. 0 – 3 m
(avhengig av vannstand)
Dybde på kulp: Ikke målt,
antatt > 1 m.
Ukjent.

Hele Vorma på ca. 32 km
fra Glomma til Mjøsa.
1 (delvis hinder).

Potensiell ny strekning:

22 km (Svanfossen – Mjøsa).

Andre mål på barrieren:

Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:
Fragmenteringsgrad, FG:
Miljøtilstandsklasse for
fisk i denne elva:

Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:

Spranghøyde:

Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):
Barriere-effekt, BE:
Vurderingsgrunnlag:

Nord: 6680814 Øst:298139
Mjøsa reguleringsmagasin.
Konsesjon etter reguleringsloven, kgl. res. av 08.08.1947
og 09.06.1961. Mjøsa fravik
av manøvr.regl. forhåndstapping ved flomfare, hhv.
lenke og lenke.
Heving av overvann fra
Rånåsfoss, lenke. Endr. av
manøvr.regl. lenke her.
Helge B. Pedersen
Vannkraftsformål.
Glomma & Vorma Elvelag,
Vorma Båtforening.
Kulturminne; Svanfos sluse
(fra 1910), jfr. digitalmuseum.no, Akershusbasen,
lenke her.
Nei (men det har vært et
narturlig strykparti).
90 m.

Det gytes i elva nedenfor
Svanfossen, men
sannsynligvis ikke ovenfor.
0,5
0,69 (dersom totalt hinder)
God
Klassifisering med fisk (NINArapp. 1262), samt kjemi,
vannplanter og bunndyr
(NIVA-rapp. 6783-2015).
 Sundfossdammen: www.digitalmuseum.no/Akershusbasen.
 GLB.no.
 Aas, P. 1996.
 Aas M. m.fl. 2006.
 Brabrand, Å., m.fl.. 1990.
 Bækken T. , m.fl.. 2015.
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Kommentarer:

 Dønnum, B.O. 2009.
 Gregersen F. og Johnsen S. 2007.
 Johnsen S. 2004.
 Johnsen S. I., m.fl. 2011.
 Museth, J., m.fl.. 2016.
 Huvo notat 1/2017.
 Østdahl Torbjørn (pers.med.)
Den første reguleringen av Mjøsa var bygging av dam og skipssluse i Sundfossen i
årene 1854-58 for damskipstrafikk mellom Eidsvoll og Mjøsa. Etter det ble Mjøsa
regulert i tre trinn; Mjøsa I med 2,2 m regulering i 1907, Mjøsa II med ytterligere
0,66 oppdemming i 1947 og Mjøsa III med ytterligere 0,73 m oppdemming i 1961. I
i 1907 inneholdt tillatelse til å bygge ny dam og sluse ved Svanfossen til erstatning
for Sundfossdammen. Dagens luke ble bygd i 1971-72. Ved siden av luka, i eget løp
er det en sluse som av og til brukes til å frakte båter opp og forbi lukene.
I Vorma er det minst 11 fiskearter (samt potensielt ytterligere 7 som finnes i
Glomma). De fleste gyter i elva, uten at vandring er viktig del av livssyklusen, og der
elva har de kvalitetene som trengs. Men gyteområdene nedstrøms strykpartiet ved
Svanfossen (Ertesekken) er kvalitativt redusert for harr og ørret pga.
oppdemmingen. Øvre del av Vorma får sannsynligvis redusert tilførsel av disse
artene fra gyteområdene nedenfor Svanfossen. Noe rekruttering av harr og ørret i
Vorma skjer fra Mjøsa/Minnesund og Stensbyåa samt for ørret også Tømtebekken
og Holtåa, samt muligens noe begrenset gyting i overgangen mellom Vorma og
Holtåa (Lynesdalen). I tillegg slipper «en og annen» fisk seg ned fra Andelva og
Jøndalsåa, men fisk i Vorma kan ikke vandre opp i disse elvene og mengden fisk
derfra vil være helt marginal.
Vorma overvåkes årlig av fylkesmennene i Oslo og Akershus, Hedmark og Østfold,
og det foreligger pt. årlige overvåingsrapporter (særlig mht. eutrofi) for årene
2010-2015).
Det er fortsatt ukjent i hvilken grad fisketrappa som ble bygd rent faktisk fungerer.
Men det er gitt opplysninger om at når vannstanden over og under lukene er
omtrent like høy, kan fisk fritt passere i øvre vannlag både opp og ned forbi lukene,
og at når vannstanden i Mjøsa er høyere enn 1 meter under HRV, så ledes det vann
inn i fisketrappa. Dvs. at det er vann i trappa omtrent hele sommeren og utover
høsten (Torbjørn Østdahl per. med.). Det opplyses også at det er observert at
«hvitfisk», f.eks. gullbust bruker trappa, men at det var vanligere å se fisk i trappa
tidligere enn det har vært de siste årene. Det pågår (per 2017) en genetisk
kartlegging av ørreten i Vorma, for å avklare vandringer ift. utsettinger.
Barrieren har for øvrig vært å anse som et fysisk hinder for videre oppvandring av
kreps for å unngå spredning av krepsepest fra Glomma til Mjøsområdet, jfr.
Forskrift om sone for å bekjempe den listeførte sykdommen krepsepest i Glomma,
vassdragssystem 002, Hedmark, Akershus og Østfold (av 20.06.2005).
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Figur 81. Bilder av demningen/slusene ved Svanfossen i Vorma. På øverste bildet tv. sees utgangen av
fisketrappa.
Supplerende opplysninger om Vorma
For tiden pågår en vesentlig endring av elvas morfologi ved at steinmasser fylles ut langs ca. 8 km av
elvekanten på vestsiden. Hensikten er ny jernbanetrasè. Tiltaket er vurdert etter § 12 i vannforskriften i
forkant (tiltaks-ID: 5101-2123-M) av Jernbaneverket/Bane Nor, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og
Akershus fylkeskommune.
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3.24. Vannforekomst: Elstad bekkefelt
Vannforekomsten Elstad bekkefelt utgjør tilrenningen til Hersjøen, og omfatter bl.a. Transjøen,
Vesletjern og Mjøntjern. Det er kun registrert 1 demning, men noe forbygning er også gjort i
Transjøbekken ifm. det tidligere fiskeanlegget, uten at det ansees for vesentlig inngrep i dag.


Utløp Vesletjern, til Mjøntjern

Tabell 126. Oversikt over konklusjoner for VF Elstad (002-2348-R).
Innsjø/elv:
Utløp Vesletjern (til Mjøntjern)
Endring ift.
Ja
karakteriseringen/
klassifiseringen:

Sum påvirkningsgrad (HyMo) i
vannforekomst:

Prioritet:
0. Er ingen hindring nå, utover en beverdemning
1 (uvesentlig) Tentativ
God
klassifisering
HyMo (alene):

Figur 82. Oversiktskart over VF Tilløpsbekker til Hurdalssjøen vest, og detaljkart med følgende
barrierer/deminger: A Utløpet fra Vesletjern.
Anbefalinger og konklusjoner innen VF Elstad
 Ingen tiltak anbefales.
Tabell 127. Konklusjon/vurdering for Elstad.
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:
Merknader/kommentarer:

Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

0

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
Nei
miljømålet i 2021
Vann-nett:
Demningen er ødelagt, og vannstanden omtrent på naturlig nivå. Utløpsbekken er
på samme sted demmet opp av bever, men også den demningen var nå delvis
åpen. Den menneskeskapte barrieren kan ikke betraktes som noe vandringshinder
per nå, eller på annen måte som et problem ift. vannforskriften.
Nei (men betongrestene bør fjernes og leveres på godkjent deponi).
Ingen, bortsett fra å rydde opp betongrestene.
Demningen i utløpet av Vesletjern brast i 1944. Den lokale flommen var da så
kraftig at veien nedenfor (ved Elstad) gikk i stykker.
I Transjøen og nedstrøms finnes også andemusling og den sjeldne svanemuslingen
(i Norge kun påvist i Transjøen og Hersjøen).
Potensielle
finansierings
-kilder
Potensielle
medaktør:
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Tabell 128. Bakgrunnsopplysninger om barrieren i utløpet av Vesletjern.
Sted:

Kommune:
Befart dato:
Type barriere/HyMo:
Eierforhold:
Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:
Andre mål på barrieren:
Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:
Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk i
denne bekk:
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:
Kommentarer:

Transjøen drenerer til
Vesletjern, så Mjøntjern
og så Hersjøen.
Ullensaker.
22.08.16.

UTM (EU89, sone 33):

Nord: 6680770 Øst:285826

Konsesjon/lenke i NVE:
Befart av:

Betongdemning.
Grunneier: Privat.
Fallrettigheter: Ukjent.
Opp: Nei (ikke nå).
Ned: Nei.
1,3 m (nå ca. 0,6 m).

Formål:
Andre interessenter/
kulturminner:
Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):
Spranghøyde:

Nei
Anette Åkerstrøm, Helge B.
Pedersen.
Ukjent.
Ingen kjente.

Bredde betongdemning
ca. 0,5 m.
Nei.
150 m (Vesletjern –
Mjøntjern).
0 (i hovedsak ikke lenger
noe hinder).
< 0,5 (lite fragmentert i
dag).
God

Nei.
4-5 m.

Antatt virkningsgrad:

Barrierehøyde: < 0,6
Dybde på kulp: ca. 10 cm
-

Potensiell ny strekning:

-

Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):
Barriere-effekt, BE:

-

Vurderingsgrunnlag:

< 0,2 (i liten grad barriere i
dag)
Skjønn.

Lokalkjent/grunneier: Karl Ola Risebrobakken.
Det finnes ingen fiskearter i Transjøen, Vesletjern, Mjøntjern der vandring opp fra
bekken er viktig. I tillegg vil det være oppvandringsmuligheter når beverdemningen ikke lenger er der, og ved god vannføring.

Figur 83. Bilder av restene fra demningen i utløpet av Vesletjern (inkl restene av beverdemingen på
samme sted).
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3.25. Vannforekomst: Risa med tilløpsbekker og Hersjøen
Vannforekomsten omfatter elva fra utløpet av Hersjøen og til Løykjebekken før Andelva, en strekning
på omring 8 km, samt tilrenningen underveis. Følgende steder er det registert
demninger/barrierer/forbygninger o.l.:


Risa ved Risebro (utløpet av Hersjøen)

Tabell 129. Oversikt over konklusjoner for VF Hersjøen (002-4158-L) og VF Risa med tilløpsbekker
(002-2347-R).
Innsjø/elv:
Risa ved Risebro
Endring ift.
karakteriseringen/
klassifiseringen:

Ja

Sum påvirkningsgrad (HyMo) i
vannforekomst:

Prioritet:
0. (Antatt marginal økologisk verdi).
2 (liten)
Tentativ
klassifisering
HyMo (alene):

God

Figur 84. Oversiktskart over VF Hersjøen og VF Risa med tilløpsbekker: A: Demningen ved Risebro.
.
Anbefalinger og konklusjoner innen VF Risa med tilløpsbekker og VF Hersjøen
 Ingen tiltak anbefales.
Tabell 130. Konklusjon/vurdering for Risa med tilløpsbekker og Hersjøen.
Prioritet:
Vurderinger:

Behov for avklaringer:
Skisse av mulig aktuell
oppfølging/tiltak:
Merknader/kommentarer:
Kostnadsnivå:

Potensiell
søker/tiltakshaver:

0

Nødvendig for å nå
Nei
Egen tiltaks-ID i
Nei
miljømålet i 2021
Vann-nett:
Det antas å ha vært et naturlig vandringshinder ved Risebro, men det er usikkert
på om det har vært en «absolutt» hindring. Fordi det er gjedde i Hersjøen, ansees
en fisketrapp/omløp fra Risa og opp i Hersjøen uansett for å ha liten økologisk
verdi. Det er bekkestasjonær stamme med noe ørretgyting og steinsmett i
innløpsbekken (Bjørtombekken), men det tas kun unntaksvis ørret i Hersjøen.
Harr og niøye er ikke påvist oppstrøms Risebro. Tiltak for å gi
oppvandringsmulighet for fisk gis derfor ikke noen prioritet.
Nei.
Ingen. Men den delen av demningen/rørgata som ikke benyttes, bør saneres og
leveres på godtkjent mottak.
Det oppgis at vannstanden i Hersjøen i dag er ca. 0,5 m høyere enn naturlig.
Det er også rester av liten mølledam nedenfor, men ikke noe hinder i dag.
Potensielle
finansierings
-kilder
Potensielle
medaktør:
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Tabell 131. Bakgrunnsopplysninger om barrieren ved Risebro
Sted:

Risebro, Mogreina.
Utløpet av Hersjøen.
Ullensaker.
22.08.16.

UTM (EU89, sone 33):

Nord:6684038 Øst:288048

Konsesjon/lenke i NVE:
Befart av:

Type barriere/HyMo:

Betongdemning. Gammel
steinbro over.

Formål:

Eierforhold:

Grunneier: Private
Fallrettigheter: Ukjent.
Opp: Ja.
Ned: I liten grad.
1,7 m.

Andre interessenter/
kulturminner:
Antatt naturlig barriere
i tillegg:
Maks lengde på
barriere/ demning
(tvers over):

Ingen funnet.
Anette Åkerstrøm, Helge B.
Pedersen.
Demning fra ca. 1700tallet. Dels mølledrift, dels
sagbruk, dels
vanningsanlegg og dels
inntak til ørret-klekkeri.
Risautvalget,
kulturminne.
Muligens.

Selve steinbroa er ca. 20
m lang, og 8 m bred.
Ca 2,5 m x 11 m.

Spranghøyde:

Kommune:
Befart dato:

Antatt kunstig
barriereeffekt:
Høydeforskjell vannspeil
over - under barriere:

Andre mål på barrieren:
Størrelse på kulverten
under broa og litt videre:
Fisketrapp/omløp
etablert:
Naturlig fiskeførende
strekning:
Sum antall kunstige
vandringshindre:
Fragmenteringsgrad, FG:
Indikativ klasse for fisk i
denne bekk:
Kilder til dataene om
barrieren/vassdraget:
Kommentarer:

Nei.
Usikkert om fisk har gått
opp i Hersjøen.
1

0,5 (men antatt naturlig
hinder fra før).
God

Vanndyp i rør/kulvert
(under broa):
Antatt virkningsgrad:

Ca. 2,5 m bredde under
broa. Broa + «bassenget»
nedstrøms er ca. 11 m
lang.
Barrierehøyde: 1,7 m
Dybde på kulp:0,1-0,7 m.
Ca. 0,9 m.
-

Potensiell ny strekning:

Eventuelt til Hersjøen.

Kommentar ny
gytestrekning
(inkl. kvalitet):
Barriere-effekt, BE:

Evt. lite egnet habitat for
ørret, harr og niøye, også
pga. gjedde.
Kan ikke settes.

Vurderingsgrunnlag:

Habitategenskaper og
skjønn samt Huvo-notat
1/2015.
 Kjell Halvorsen (grunneier), Karl Ola Risebrobakken (grunneier).
 Huvo notat 1/2015.
 Huvo notat 1/2017.
Steinbroa ble bygd i 1827. Det er nedtegninger på mølledrift fra 1700-tallet, men
restene av dagens mølledammer er fra 1880/90-tallet. Det var mølledrift og
sagbruksdrift fram til 1974/75. Broa er del av Pilgrimsleden og den gamle
Kongeveien.
Bekken renner også i rør under Mogreinavegen (nr. 462), men det har god
vannstand og liten helning, og er uansett ikke noe vandringshinder.
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Figur 85. Bilder av demningen i Risa ved Risebro, hhv. ovenfor og nedenfor barrieren.
Supplerende opplysninger om Risa
Det er liten klaring mellom vannhøyde og steinbro, slik at det er utsatt for skade ved flom og/eller
isgang.
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3.26. Andre uproblematiske krysningspunkter
Som del av kunnskapsinnhentingen er enkelte andre krysningspunkter med veier og andre potensielle
barrierer også sjekket opp særskilt, basert på konkrete innspill. Tabell 132 angirt en oversikt over hva
som er kontrollert, og funnet å være uproblematisk etter vannforskriften.
Tabell 132. Oversikt over krysningspunkter som kunne representert et vandringshinder/ barriere, men
ved ettersyn har vist seg å være funksjonelt gode nok krysningspunkter.
VF
Tilløpsbekker til
Hurdalssjøen vest
(002-1574-R)
Tilløpsbekker til
Hurdalssjøen vest
(002-1574-R)
Tilløpsbekker til
Hurdalssjøen vest
(002-1574-R)
Tilløpsbekker til
Hurdalssjøen øst
(002-1566-R)
Tilløpsbekker til
Hurdalssjøen øst
(002-1566-R)
Nessa med
tilløpsbekker (0021551-R)

Bekk
Vikenbekken

Til-fra
Skjennumstjenn og
Dalstjenn til
Hurdalssjøen
Fra skog/utmark til
Hurdalssjøen.

Potensielt problem
Kryssing med
fylkesvei 120

Kilde
Huvo notat 2/2013
Huvo notat 1/2015

Kryssing med
fylkesvei 120

Huvo notat 1/2017

Bekk mellom
Skjennumstjern og
Dalstjern
Hammarbekken

Fra Skjennumstjern
til Dalstjern

Kryssing med to
skogsbilveier

Huvo notat 1/2015

Fra skog/utmark til
Hurdalssjøen.

Kryssing med
fylkesvei 180

Huvo notat 2/2013

Bundlibekken

Fra Bundlitjern til
Hurdalssjøen

Kryssing med
fylkesvei 180

Huvo notat 1/2017

Nessa

Netsjøen til
Andelva

Foto ligger i arkivet
til Huvo.

Diverse

Diverse

3 krysninger med
E6 (bro/ kulvert).
Private gårdsveier,
2 krysningspunkter
(broer).
Dønnumskia (Fv.
501). Ingen
barrierer.
Krysning med
skogsbilveier

Diverse

Vangbekken
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Det er pt. ikke
funnet krysningspunkter med
skogsbilveier som
representerer et
vesentlig problem.
Tematikken er flere
ganger tatt opp i
referansegruppa i
Huvo. Se også Huvo
notat 1/2015 og
1/2017.

4. Konklusjoner og videre oppfølging
I tabell 133. er det satt opp en oversikt over forslag til videre oppfølging/prioritering, ut fra følgende
kategorier (jf. kap. 2.3):
Huvo-prioritet 1: Tiltak ansees for å være viktig/nødvendig for å nå miljømålet i Forvaltningsplanen
for Vannregion Glomma 2016-2021.
Huvo-prioritet 2: Tiltak ansees ikke som «påkrevd» etter vannforskriftens minimumskrav pt., men det
er likevel gode miljøprosjekter som Huvo med fordel kan bidra aktivt til å følge opp videre.
Huvo-prioritet 3: Tiltak ansees ikke som viktig men kan likevel være aktuelle, der Huvo eventuelt kan
bistå i en viss grad til videre oppfølging dersom andre tar initiativ til det.
Huvo-prioritet 0: Tiltak er ikke prioritert fordi det i hovedsak ikke framstår som noe tiltaksbehov
(utover eventuell opprydding av eldre demninger/innretninger osv.).
Tabell 133. Sammenstilling over forslag til videre oppfølging/prioritering.
VF

Lokalitet

Tiltaks-ID i
Vann-nett

Huvoprioritet

Hurdalssjøen

Hurdalssjøen

5101-955M 1

Forventet
økologisk
effekt av
evt. tiltak

Forslag til tiltaksoppfølging

Pågår

Problemkartlegging og rev. av manøvreringsreglement pågår. Omgjøring av konsesjonsvilkår
vurderes.
Damlukene må stå åpne hele året (som i dag),
eller demningen må fjernes. Ellers VF i «moderat»
tilstand.
Vurdere hele elvas hydromorfologi mht.
tiltaksbehov. Fisk er klassifisert til "Svært dårlig"
økologisk tilstand i nedre deler.

Store Svartungen Store Svartungen 5101-957M 1
– utløp (3.9)
5101-958M

Meget høy

HøverelvaHurdalselva

Hurdalselva
generelt (3.14.4)

51012019M

2

Meget høy

Tilløpsbekker til Honsjøen utløp Hurdalssjøen
Hona (3.1.2.)
vest
Holsjøvassdraget Nordre Holsjø utløp (3.20.1)

51012010M

2

Meget høy

51012029M.

2

Usikkert

Hegga

Hegga nedre del
(3.5.2)

Nei

2

Høy

Habitatjusterende tiltak, utlegging av store stein,
flomforebygning. «Moderat» tilstand i nedre del.

HøverelvaHurdalselva

Høverelva ved
Mølledammen
(3.14.2)

51012019M

2

Høy

Vurdere behov for tiltak for nedvandring av fisk,
dvs. "basseng" eller gitter samt regulere
vannslippet av hensyn til fisk.

Hurdalselva ved
Verkensdammen
(3.14.3)
Tilløpsbekker til Langtonbekken
Hurdalssjøen Øst (3.17.1)
Andelva
Andelva
Bøhnsdalen

51012019M

2

Høy

Vurdere behov for tiltak for nedvandring av fisk,
dvs. "basseng" eller "gitter".

51012
1537M.
5101-960M 2+2

Høy

Utbedre rørkrysning, helst bør veien legges i bro
over bekken.
Reglement for vedlikeholds-tapping mm.
Minstevannføring og gytegrus i side/overløp.

Stensbyelva

Stensbydammen
(3.16.1)

51012081M

2

Middels

Demningen og røret bør rehabiliteres, inkl. fri
vandring for fisk.

Stensbyelva

Veikrysning
5101under E6 (3.16.2) 2081M

2

Middels

Nessa med
tilløpsbekker

Nessa fra
Netsjøen til E6
(3.18.2)

2

Middels

Lage bro/større kulvert med «naturlig» bekkebunn, eller lage en enkel terskel og kulp nedstøms
rørene, gjelder driftsvei under E6.
Etablere «naturlige» terskler av steingrupper
nedstøms røret, grave noen kulper og legge ut
gytegrus.

HøverelvaHurdalselva

Nei

Høy
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Barrieren ved utløpet av Honsjøen bør
prosjekteres videre. Må vurderes sammen med
skogsbilveien
Effekten av ny fisketrapp bør kontrolleres/
evalueres først.

Gjødingelva

Gjødingelva (ved
Raufoss) (3.8)
Lysjøen (3.19.1)

Nei

2

Middels

51012024M

2

Usikkert

Vorma

Svanfossen

Lav

Klarlegging gyteområder i Mjøsa og evt.
regul.endring, konf. VO Mjøsa. Kartlegge
funksjonen av fisketrappa.

Andelva

Ved Sagdammen

5101-956M 2
51012123M
51011220M
5101-960M 2 + 3

Lav

Andelva

Andelva Mago B

5101-960M 2 + 3

Lav

Andelva

Andelva Mago A

5101-960M 2 + 3

Lav

Andelva

Andelva Mago C
(Venjarfossen)

5101-960M 2 + 3

Lav

Andelva

Andelva Mago D
Bårlidalen

5101-960M 2 + 3

Lav

Reglement for vedlikeholds-tapping mm. Fysiske
tiltak/vandringspassasjer er ikke foreslått, antatt
høy kost-effekt.
Reglement for vedlikeholds-tapping mm. Fysiske
tiltak/vandringspassasjer er ikke foreslått, antatt
høy kost-effekt.
Reglement for vedlikeholds-tapping mm. Fysiske
tiltak/vandringspassasjer er ikke foreslått, antatt
høy kost-effekt.
Reglement for vedlikeholds-tapping mm. Fysiske
tiltak/vandringspassasjer er ikke foreslått, antatt
høy kost-effekt.
Reglement for vedlikeholds-tapping mm. Fysiske
tiltak/vandringspassasjer er ikke foreslått, antatt
høy kost-effekt.

Høversjøen

Høversjøen utløp (3.10)

5101-958M 3

Middels

Sidebekkene
Stensbyelva

Veikrysning
Tømtebekken
(3.16.3)
Ved Paulstuen
(3.19.4)
Ved fv. 177
(3.19.6)

51011538M

3

Middels

51012024M
51012024M

3

Middels

3

Middels

51012029M.

3

Middels

Fylle opp bekkeleiet til naturlig nivå, og evt. fjerne
demningen.

KjønnstadNei
3
sæterbekken
(3.1.1.)
Heggetjern utløp Nei
3
(3.2.1)
Øyangen utløp – 5101-958M 3
Hegga (3.4)

Lav

Barrieren bør forbedres når det passer, av Bjerke
JFF og/eller grunneier.

Lav

Hegga midt
(3.5.1)
Skrukkelisjøen –
utløp (3.7)

3

Lav

5101-958M 3

Lav

Tilløpsbekker til Bundlibekken
Hurdalssjøen Øst (3.17.2)
Holsjøvassdraget Jøndalsåa ved
Fv.177 (3.20.7)

Nei

3

Lav

5101-2029- 3
M

Lav

Skrukkelivassdraget

Nei

Meget lav

Ingen ift. vannforskriften, men demningen bør
vurderes ift. vedlikehold/nedleggelse/funksjon.
Bør ikke tappes ned vinterstid. Evt. vurdere
fisketrapp el.l., evt. nedlegging av dam. Men ikke
noe stort problem.
Pigge opp/fjerne «gulv» av betong som er støpt på
et parti i elva.
Ingen ift. vannforskriften så lenge sjøen ikke
tappes aktivt, men demningen kan vurderes ift.
vedlikehold/nedleggelse/funksjon, evt. også
fiskepassasje.
Lage enkel terskel i forkant av rørkrysning, lite
innsatskrevende.
Ikke problematisk i dag ift. vannforskriften (men
demningen kan vurderes fjernet/sanert). Evt.
etablere oppvandringsmuligheter for edelkreps.
Evt. vurdere opp- og nedpassasjer gjennom
demningen.

NordFløyta/Holtåa

NordFløyta/Holtåa
NordFløyta/Holtåa

Holsjøvassdraget Morttjenn
(3.20.4)
Tilløpsbekker til
Hurdalssjøen
vest
Hegga bekkefelt
Øyangen

Hegga
Skrukkelisjøen

Osttjenn - utløp
(3.6.1)

Nei

Lav

3
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Legge ut gytegrus, for å kompensere for antatt
«utspyling», pga. tidligere tømmerfløting.
Gjedde i Lyssjøen, men å etablere omløpsbekk
rundt demningen anbefales vurdert.

Ikke "behov" for tiltak, men styrt vannslipp kan
vurderes mht. minstevannføring og fisketrappene
i Høverelva. Demningen kan vurderes ift.
vedlikehold/nedleggelse/funksjon, evt. også
fiskepassasje.
Etablere terskler nedstrøms rør/kulverter for 4
krysningspunkter.
Lage "bunnluke" i demning for nedvandring for
fisk. Evt. fullt omløp/"fisketrapp".
Fjerne demningen. Eller skjære ut et nedsenket
parti i muren.

Bekkefelt til
Hersjøen

Startjern (3.10.1) Nei

3

Meget lav

Ikke problematisk i dag ift. vannforskriften.

Hersjøen (Østre
Toten)

Hersjøen - utløp
(3.12)

5101-958M

3

Meget lav

Steinsjøenvassdraget
nedre deler

Steinsjøen utløp (kap.
3.13.1)

Nei, burde 3
vært del av
5101-958M
Nei
3

Meget lav

5101-2029- 3
M
Holsjøvassdraget Jønsjøen (3.20.6) 5101-2029- 3
M
SkrukkeliInnløpsbekk til
Nei
3
vassdraget
Bergevatnet
(3.6.2)
Tilløpsbekker til Hona ved
Nei
0
Hurdalssjøen
Viksvangen
vest
(3.1.3.)
Bekkefelt til
Handkleputten
Nei
0
Øyangen
(3.3.1.)

Meget lav

Ingen ift. vannforskriften så lenge sjøen ikke
tappes aktivt, men demningen kan vurderes ift.
vedlikehold/nedleggelse/funksjon, evt. også
fiskepassasje.
Ingen ift. vannforskriften så lenge sjøen ikke
tappes aktivt, men demningen kan vurderes ift.
vedlikehold/nedleggelse/funksjon, evt. også
fiskepassasje.
Ikke problematisk i dag ift. vannforskriften.
(Drikkevannsdam).
Ikke problematisk i dag ift. vannforskriften.
Tilrettelagt badeplass.
Ikke problematisk i dag ift. vannforskriften (men
demningen kan vurderes fjernet/sanert).
Legge om veien, eller lage enkle «fisktrapper»
nedenfor røret gjennom skolgsbilveien.

Gjødingelva

Røtjern

Røtjenn - utløp
(kap. 3.13.2)
Holsjøvassdraget Fløyta (3.20.5)

Meget lav

Meget lav
Middels

Ingen

Ikke problematisk i dag ift. vannforskriften. Men
bør ryddes.

Ingen

Ikke problematisk i dag ift. vannforskriften.

0

Ingen

Holsjøvassdraget Fosstjennet
(3.20.3)
NordNord-Fløyta ved
Fløyta/Holtåa
Holtsjøen
(3.19.2)
NordHoltdammen
Fløyta/Holtåa
(3.19.3)
Søndre Holsjø
Søndre Holsjø utløp (3.20.2)

5101-2029- 0
M.
5101-2024- 0
M

Ingen

Ingen ift. restene av den gamle trappa, som ikke
har noen betydning ift. vannforskriften. Men
tilførsel av gytegrus bør vurderes (se 2. prioritetstiltakene).
Ikke problematisk i dag ift. vannforskriften (men
demningen kan vurderes fjernet/sanert).
Ikke problematisk i dag ift. vannforskriften, men
demningen vurderes ift. funksjon vs. nedleggelse.

5101-2024- 0
M
5101-2029- 0
M.

Lav

Sentrumsbekkene
HøverelvaHurdalselva

Nei

0

Lav

Nei

0

Meget lav

Nei

0

Meget lav

Nettsjøen med
tilløpsbekker

Nettsjøen - utløp Nei
(3.18.1)

0

Meget lav

Nessa med
tilløpsbekker
NordFløyta/Holtåa

Nessa fra E6 –
Andelva (3.18.3)
Ved Lysdammen
(3.19.5)

0

Meget lav

5101-2024- 0
M

Meget lav

Elstad

Vesletjern - utløp Nei

0

Meget lav

Ingen. Restene av den gamle demningen har ingen
betydning ift. vannforskriften.

Risa

Risebro

0

Meget lav

Ingen. Demningen har liten betydning ift.
vannforskriften.

Tisjøen

Gjødingelva (ved
Raufoss) (3.8)

Sentrumsbekkene - øst
Høverelva ved
Rognlisaga
(3.14.1)
Tisjøen - utløp
(3.15)

Nei

Nei

Nei

Lav

Lav
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Ikke problematisk i dag ift. vannforskriften, men
demningen bør vurderes fjernet/sanert.
Ikke problematisk i dag ift. vannforskriften (men
demningen kan vurderes fjernet/sanert eller evt.
lage fisketrapp/omløp). Mye brukt badeplass.
Lite problematisk ift. vannforskriften. Bekkeåpning
er lite aktuelt.
Ikke problematisk i dag ift. vannforskriften. (Et
gittter kan evt. monteres ved vanninntaket til
saga).
Ikke problematisk i dag ift. vannforskriften.
(Drikkevannsdam).
Ikke problematisk i dag ift. vannforskriften.
(Drikkevannsdam). Men vannslipp til elva kan
vurderes.
Ikke problematisk i dag ift. vannforskriften, men
kan evt. forbedre utløpet fra rørene ett sted.
Ikke problematisk i dag ift. vannforskriften, men
demningen kan vurderes fjernet/sanert.
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