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Sammendrag:
Hovedmålet med kartleggingen var å tette kunnskapshull om fiskestatus i bekker og mindre elver som
er aktuelle i vannforskriftsarbeidet. Hensikten med kartleggingen av de enkelte bekkene varierte noe,
og kunne enten være å kontrollere effekter av tidligere tiltak, få en indikasjon på tettheter, arts- og
aldersfordeling av fisk og i noen tilfeller fastslå hvorvidt bekken var fiskeførende eller ikke.
Undersøkelsen er dels å betrakte som en ren problemkartlegging/tilstandsvurdering, og dels skal
resultatene brukes videre i vurderinger av aktuelle tiltak.
I 13 vannforekomster (VF) ble 26 bekker kontrollfisket på til sammen 41 stasjoner. Utvelgelsen av
aktuelle bekker og stasjoner foregikk i nært samarbeid med referansegruppa, som også i stor grad
deltok under det praktiske fisket. Hovedkonklusjonene var:
Følgende bekker har sannsynligvis aldri vært fiskeførende (for liten vannføring/uegnet):
To innløpsbekker til Skjennumstjern (Nannestad) og Søndre Hammarbekken (Hurdal).
Følgende bekker har sannsynligvis kun (hatt) ørekyt:
Ilebekken og Brådalsbekken (begge i Nes).
Følgende bekker fungerer nå tilfredsstillende:
Vikenbekken (Hurdal), Hagltjernsbekken, Brattmyrbekken, Godputtbekken (alle i Østre Toten),
Hammarbekken (Hurdal) – men lav tetthet, Jøndalsåa (Eidsvoll), Risa (Eidsvoll), Gudmundsbekken
(Ullensaker/Eidsvoll).
Følgende bekker bør følges opp særskilt videre mht. forsuring:
Bekk mellom Skjennumstjern og Dalstjern (Nannestad), utløpsbekk fra Rødtjenn (Hurdal), bekk
mellom Bjønnåstjenn og Midttjenn, utløpsbekk Midtjenn, Fjellhamarbekken, innløpsbekk Daltjenn,
utløpsbekk Daltjenn (alle i Hurdal).
Følgende bekker bør følges opp videre mht. fysiske barrierer:
Hona (Nannestad), Svartungselva (Østre Toten), Holtåa (Eidsvoll), Holsjøvassdraget (Eidsvoll),
Følgende bekker bør følges opp videre mht. partikkelavrenning/eutrofiering:
Nessa (Eidsvoll), Bjørtomtbekken (Ullensaker) og Løykjebekken (Eidsvoll).
Der det er aktuelt å følge opp videre med tiltak, vil detaljer bli vurdert etter hvert sammen med andre
overvåkingsresultater og øvrige kunnskaper. Det gjelder særlig overvåking av forsurede vassdrag (i
regi av fylkesmennene), tiltak ift. eutrofieringsproblematikk (se NIVA-rapport 6814-2015), tiltak ift.
offentlige veier (se notat 2/2013) og kommende tiltaksvurderinger/problemkartlegginger av
hydromorfologi/ fysiske barrierer. Dette inngår i planer lagt i Lokal tiltaksanalyse for Vannområde
Hurdalsvassdraget/Vorma datert 03.04.2014.
Emneord:
EUs vanndirektiv, vannforskriften, barrierer, hydromorfologi, vandringshinder, fisk, gytebekker.
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Forord
I arbeidet med vannforskriften skal alle vassdrag vurderes i forhold til påvirkninger og miljøtilstand.
Definerte miljømål skal nås innen oppsatte frister. Behov for tiltak skal deretter vurderes. Det hele
oppsummeres i lokale tiltaksanalyser som inngår i regionale forvaltningsplaner, etter fastsatte frister.
Den første tiltaksanalysen som ble laget for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (03.04.2014)
fastsetter forslag til miljømål for hver vannforekomst og oppsummerer hvor kunnskapsgrunnlaget er
godt nok til at også tiltaksbehovene kunne fastsettes. Der det ikke var tid nok til å tette kunnskapshull
omkring miljøtilstanden og/eller manglet entydige nasjonale retningslinjer, ble tiltaket ført opp som
«videre problemkartlegging».
Denne undersøkelsen er et ledd i den videre problemkartleggingen. Målet med kartleggingen er å få
god kunnskap over tilstanden for fisk i bekker og mindre elver. I en tidlig fase av problemkartleggingen
ble offentlige veier som barrierer for gytefisk vurdert, og demningen ved Store Svartungen ble befart
samme år (2013). Kontrollfiske av disse bekkene ble prioritert. Men også andre små vassdrag som er
påvirket av fysiske inngrep/hydromorfologi/barrierer ble prioritert, dersom ikke tilstanden var kjent. I
tillegg ble andre vassdrag inkludert dersom de ikke tidligere var elektrofisket og det var et
behov/ønske om å sjekke tilstanden. Det ble også kontrollert en del bekker/stasjoner som deltagere i
referansegruppa av andre årsaker mente var viktige. Samlet sett finnes det nå et godt faktagrunnlag
over tilstanden for fisk i bekker og mindre vassdrag i vannområdet.
Både når det gjelder å finne og prioritere hvilke bekker og mindre elver som burde kartlegges og hvor
stasjonene burde legges, har det vært et nyttig og godt samarbeid med jeger- og fiskerforeninger og
grunneiere, i all hovedsak som deltagere i referansegruppa i vannområdeutvalget. Personer derfra har
også vært til uvurderlig hjelp under det praktiske fisket, både med sine lokalkunnskaper og for å
assistere selve kontrollfisket. Uten dette samarbeidet ville det ikke vært mulig å gjennomføre
kartleggingen i egen regi.
Arbeidet er gjennomført i samarbeid mellom deltagere i referansegruppa og de administrative
gruppene. Takk til grunneiere for tillatelser, til alle som har deltatt med innspill og/eller under selve
kontrollfisket og til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for utlån av utstyr. Takk også til Norges Miljø- og
Biovitenskapelige Universitet for kostnadsfritt å gjennomføre og lagre populasjonsgenetiske analyser.
Sammen med tidligere gjennomførte fiskeundersøkelser i andre sammenhenger, vil denne
supplerende kartleggingen utgjøre et viktig grunnlag for videre vurderinger av eventuell tiltaksbehov i
de enkelte vannforekomstene.

Hurdal, 22.april 2015
Runar Bålsrud (s)
Ordfører i Hurdal kommune, og
leder for styringsgruppa i
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma
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1. Bakgrunn
Dette notatet er et ledd i å forbedre det faktiske kunnskapsgrunnlaget om fiskestatus i bekker
og mindre elver, med særlig vekt på vandringshindre og andre påvirkninger på fisk i forhold
til vannforskriftens krav. Undersøkelsen er en oppfølging av karakteriseringen som ble utført i
2011 (notat 1/2011) og innspill som har kommet til i etterkant av dette. Det er lagt stor vekt
på ønsker og behov som er gitt fra referansegruppa på hvilke vassdrag som burde
kontrollfiskes.
Det foreligger et relatvit godt kunnskapsgrunnlag fra tidligere fiskeundersøkelser for de fleste
bekker og elver, men av ulike årsaker er kunnskapsgrunnlaget for dårlig i enkelte vassdrag.
Hensikten med dette prosjektet var å gjennomføre en kartlegging over hva som er dagens
status i vassdrag, der det var mangelfullt. Følgende kriterier ble lagt til grunn for utvelgelsen:
• Vassdrag der karakteriseringen viste en mulig, vesentlig påvirkning på fisk i bekker eller
mindre elver.
• Vassdrag der senere innspill er motatt om en mulig, vesentlig påvirkning på fisk.
• Vassdrag der det er gjennomført tiltak, uten påfølgende biologisk effektoppfølging.
• Vassdrag som deltagere i referansegruppa mente var viktig å oppdatere status for.
Det ble bevisst ikke gjennomført kartlegging i bekker som følges opp gjennom overvåkingen
av forsurede og kalkede vassdrag, i regi av Fylkesmannen i Oslo og Akershus og
Fylkesmannen i Oppland. Tilnærmet alle disse gytebekkene er tidligere undersøkt, opp til
flere ganger, og status tilfredsstillende kjent. Videre ble det ikke kontrollfisket bekker som av
andre årsaker er undersøkt, og der status således er kjent. En oversikt er gitt i kapittel 5.
Jeger- og fiskerforeninger, grunneiere og andre deltagere i referansegruppa har bistått aktivt
både med å plukke ut aktuelle bekker, og delta i feltarbeidet.
Resultatene fra kartleggingen skal brukes både for å sortere ut hvilke bekker som det
eventuelt er behov for å gjennomføre eksplisitt klassifisering i, mht. morfologisk påvirkning
og fisk som kvalitetselement, hvilke som antas å være tilfredsstillende kartlagt i form av
denne enkle undersøkelsen, hvilke som var uaktuelle å følge opp videre og i tillegg beskrive
en statustilstand der tiltak allerede var igangsatt for en tid tilbake. De ulike bekkene er derfor
elektrofisket med noe ulike mål for kartleggingen.
Det er en intensjon å følge opp med en ny tilsvarende kartlegging om et par års tid, både for å
følge opp enkelte av de samme bekkene, og eventuelt undersøke andre bekker som ikke ble
meldt inn eller prioritert i denne omgang.
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2. Metode
Det ble fisket med elektrisk fiskeapparat av modell «Paulsen», og benyttet små «yngelhåver». Utstyret eies av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Det ble kun gjennomført en gangs
overfiske. Det skyldes dels at det ikke ble ansett for å være behov for spesielt stor nøyaktighet
i denne kartleggingen, og dels at det var et ønske å bruke minst mulig tid per bekk, for å rekke
flest mulig bekker. Oppfanget fisk ble midlertidig oppbevaret i ei bøtte med vann og
lengdemålt straks stasjonen var ferdig avfisket. De ble så satt levende tilbake på omtrent
samme sted de ble fisket opp. Fisk som passerte forbi håvene, ble bare telt som «observert»,
med anslått lengde og ikke forsøkt fanget igjen. Bortsett fra Nord-fløyta/Holtåa, ble det knapt
registrert død fisk som følge av el-fisket. Men i dette vassdraget var det ca. 10 yngel som
døde. Avfisket areal ble beregnet ved å anslå (skritte opp) lengde og anslå bredden (fra vått til
vått på et «gjennomsnittlig parti»). Gjennomsnittlig dyp ble også anslått forholdsvis enkelt, da
det stort sett var svært variabelt på en og samme stasjon. Det var tilnærmet normal, god
vannføring alle dager under elektrofisket.
Oppdagbarheten ble anslått, basert på erfaring fra fiskeren. Det ble benyttet en grov,
skjønnsmessig inndeling av oppdagbarheten på hhv. 0,5 – 0,6 – 0,7 eller 0,8, basert på sikten i
vannet (TOC/suspendert stoff), mengden skjul (bunnvegetasjon, stein/hulrom,
stokker/pinner), overflatelys og vannhastighet. Oppdagbarheten varierte en del mellom ulike
bekker/stasjoner. Den vil også være beheftet med systematisk feil, da større fisk lettere
oppdages enn småfisk. Dette kan ha vært en forholdsvis stor feilkilde i enkelte bekker. Men
da formålet med undersøkelsen kun var å få en viss oversikt over om det var fisk i bekkene –
eventuelt hvilke arter, om det gytes, er mye eller lite fisk osv., ble denne enkle metoden
vurdert til å være god nok i denne omgangen. Ved at alle primærtallene ligger som vedlegg
(og i eget excelark), vil det for øvrig være mulig å gjennomføre nye fiskeundersøkelser og
sammenligne tetthetene direkte for eventuelle grundigere kartlegginger.
Tettheten er oppgitt som antall fisk per 1 m2, der også antall observerte, ikke håvete fisk
inngår, og der det er korrigert for antatt oppdagbarhet.
Fisket ble i hovedsak gjennomført i tråd med Norsk Standard (NS-EN 14011), med noen
modifikasjoner. Det gjaldt i forhold til avfisket areal og antall stasjoner, der hensikten med
undersøkelsen rettferdiggjorde lavere grad av presisjon og at det kun ble avfisket èn gang på
samme areal. For en gjennomgang av begrensinger og svakheter med metoden, henvises det
til blant annet Forseth & Forsgren (2008) og Larsen m.fl. (2010).
Fisken ble ikke aldersbestemt, kun lengdemålt. Men veksthastigheten viste seg å variere så
mye fra bekk til bekk, at det ble valgt kun å presentere resultatene som lengdegrupper, ikke
antatt aldersfordeling.
Habitatklasser er skjønnsmessig angitt etter klassifiseringsveileder 02:2013. Det er angitt en
indikativ tilstandsklasse per bekk/elv. Det baserer seg kun på 1 gangs overfiske, en sesong, og
stort sett for få stasjoner til å foreta en fullgod klassifisering. I tillegg er det brukt
klassifiseringskriterier i klassifiseringsveilederen (tabell 6-1) om fravær av arter, der
historikken ikke er verifisert, og derfor representerer en usikkerhetsfaktor. Derfor brukes
begrepet indikativ tilstandsklasse, fordi det gir en indikasjon per bekk/elv på hva som er
registrert tilstand der og da, med de tidsmessige ressurser som er satt for undersøkelsen. Det
må ikke legges altfor stor vekt på dette, og «indikativ tilstandsklasse» skal brukes som et
6

grunnlag for helhetsvurderingene og videre behov for oppfølginger, særlig i forhold til
effekter av fysiske påvirkninger og vandringshindre for fisk. Den indikative klassifiseringen
baserer seg på grenseverdiene i tabell 1. Det må legges til at det også i noen tilfeller har vært
uklart hvordan tilstedeværelse/fravær av ørekyt i bekkene skal vurderes i forhold til
tilstandsklassifiseringen, uten at det har hatt noen avgjørende effekt for vurderingen. På den
ene side er ørekyt muligens satt ut (direkte eller indirekte) av mennesker tidligere, men på den
andre side er ørekyt følsom for påvirkninger, og vil f.eks. ved episodisk forsuring dø ut ved en
lavere belastning enn ørret, og dermed være en effektiv indikator for tilstanden.
Tabell 1. Klassegrenser for økologisk tilstand i bekker og små elver i lavlandet med laksefisk, for
ørret i bekk/elv (kilde klassifiseringsveileder 2: 2013). Verdien er antall ungfisk per 100 m2.
Allopatrisk (= kun ørret), Sympatrisk (= flere arter). Habitatklasser: 3 = velegnet, 2 = egnet, 1 =
mindre egnet og 0 = uegnet habitat. Hentet fra tabell 6-5 og 6-13 i Klassifiseringsveileder 02:2013.
Stasjonær fisk (ikke anadrom)
Svært god
God
Moderat
Dårleg Svært dårleg
Bestandsnedgang (prosent)

0-10

10-25

25-50

50-90

90-100

Sympatrisk,habitatklasse ikke angitt
Sympatrisk,habitatklasse 2
Sympatrisk,habitatklasse 3
Allopatrisk,habitatklasse ikke angitt
Allopatrisk,habitatklasse 1
Allopatrisk,habitatklasse 2
Allopatrisk,habitatklasse 3

> 10

10-8

5-3

<3

>14
>58
>34
>55
>67

2
14-11
58-44
34-26
55-41
67-50

8-6
<2
10-7
43-29
25-17
40-28
50-34

6-4
28-15
16-9
27-14
33-17

<4
<15
<8
<14
<17

Fra populasjoner som antas å være lite/ikke påvirket av tidligere fiskeutsettinger, ble det også
tatt en biopsi (fettfinne) fra 20-30 stk. ørreter for populasjonsgenetiske analyser. De ble lagret
på etanol og overlevert professor Thrond Haugen ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige
Universitet, for analyser og lagring i internasjonal populasjonsgenetisk database.
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3. Resultater
Nedenfor følger en oversikt over hvilke bekker som ble kontrollfisket, og resultatene. Oversikten er
gitt per vannforekomst (VF), med ytterligere beskrivelser per bekk og per avfisket stasjon, for
eventuell senere oppfølging.
3.1. Vannforekomst: Tilløpsbekker til Hurdalssjøen vest
Målet med kontrollfisket i denne VF var fire-delt.
1) Fungerer Vikenbekken nå som gytebekk igjen, etter at Statens Vegvesen har gjennomført
avbøtene tiltak med krysningspunktet mellom fv. 120 og Vikenbekken.
2) Fungerer bekken mellom Skjennumstjern og Dalstjern som gytebekker eller ikke.
3) Fungerer de to innløpsbekkene til Skjennumstjern som gytebekker eller ikke.
4) Få en oversikt over omtrentlig tetthet og aldersfordeling på ørret i Hona, nedstrøms demningen.
Potensielt problem i Vikensbekken var en kulvert som tidligere fungerte som tilnærmet absolutt
fiskevandringshinder for ørret som går opp fra Hurdalssjøen for å gyte. Den er utbedret, men det er
ikke verifisert at det fungerer.
I de to innløpsbekkene til Skjennumstjern og og utløpsbekken var det ønskelig å verifisere om det er
gytebekker som fungerer eller ikke.
Problemet i Hona består i en eldre «tømmerfløtningsdemning» som hindrer all fisk oppvandring til
Honsjøen fra utløpsbekken (Hona). Honsjøen er et mye brukt fiskevann, med lav rekruttering fra
innløpsbekk. Det har opprinnelig vært fri vandring for fisk her.

A

BC
D
Figur 1. Kart over VF Tilløpsbekker til Hurdalssjøen vest. Elektrofiskede bekker er: A Vikenbekken. B
to innløpsbekker til Skjennumstjern, C Bekk mellom Skjennumstjern og Dalstjern, D Hona.
Tabell 2. Beskrivelse av: VF Tilløpsbekker til Hurdalssjøen vest med elektrofiskede bekker.
Tilstandsbeskrivelse vannforekomst: Tilløpsbekker til Hurdalssjøen vest (002-1574-R)
Typologi:

Små, kalkfattig, humøs

Risikovurdering:

VF-vannlokalitetsID: 002-41057, 002-43991, 002-26221, 002-49360,
002-44126, 002-44127, 002-49241, 002-46355, 002-49242, 002-49360,
002-60681, 002-38987, 002-38974, 002-38980.

Risiko

Økologisk tilstand:

God

Påvirkning: Hydromorfologi, forsuring,
fiskelus.

Konklusjon for vannforekomst: Tilløpsbekker til Hurdalssjøen vest (002-1574-R)
1)
2)
3)
4)

Vikenbekken: Fungerer nå meget godt.
De to innløpsbekkene til Skjennumstjern: Fungerer ikke som gytebekker, og har neppe gjort det tidligere.
Bekk mellom Skjennumstjern og Dalstjern: Fungerer brukbart. Produserer ørret til begge tjerna.
Hona: Meget høy tetthet. Gis fri oppvandring til Honsjøen, vil det kunne gi et vesentlig bidrag til ørretrekrutteringen i sjøen, og sannsynligvis kunne erstatte det som settes ut som støtteutsettinger i sjøen.
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Tabell 3. Beskrivelse av Vikenbekken.
Opplysninger per bekk: Vikenbekken
Til/fra:

Fra Vesttjenn, Nordtjenn, Nysætertjenn og Geitryggtjenn til
Hurdalssjøen. Gytebekk for ørret i Hurdalssjøen.
Deltagere: Helge B. Pedersen

Kommune:

Hurdal

Elfiske dato:

14.8.14

Problem:

Biopsi:

Nei

Indikativ tilstand:

God

Fv 120 dannet fysisk stengsel/barriere for oppvandring av gyteørret fra Hurdalssjøen tidligere. Er blitt utbedret av SVV. Det var
ønskelig å verifisere at tiltaket virket. Mulig forsuring. Fiskestatus
var ukjent.
Konklusjoner for Vikenbekken
2

Estimert ørrettetthet:

0,6 ørret pr m .

Vurdering:

God tilstand. Flere årsklasser dokumentert, dvs. god oppvandring og gyting.

Videre oppfølging:

Ingen.

Figur 3. Bilde av Vikenbekken.

Figur 2. Lengdefordelingen på ørret fanget
i Vikenbekken.

Tabell 4. Beskrivelse av elektrofiskestasjonen i Vikenbekken.
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 (kun en stasjon i Vikenbekken)
Beskrivelse:

Fra ca. 30 m oppstrøms fv. 120 og oppover.

UTM startpkt:

Sone 32:

øst

0610828

nord

6693905

Lengde:

20 m

Bredde:

1,8 m

Middeldyp:

0,2 m

Totalt antall ørret:

10

Øvrige fiskearter:

Ingen

Antatt oppdagbarhet:

0,5

Habitatbeskrivelse:

Habitatklasse 3. Mye stein i varierende størrelser, brukbart med grus stedvis. I
hovedsak bra med skjul langs kantene, men noe uthogd akkurat ved stasjonen.

Merknader.

17 °C i bekken. Kun sjekket raskt for å se om det er fiskeunger, og om det er flere
årsklasser til stede over veikrysningspunktet som ble utbedret.

Antall ørret/m

2

0,6

Figur 4. Detaljkart over elektrofiskestasjonen i
Vikenbekken.
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Tabell 5. Beskrivelse av innløpsbekk til Skjennumstjern vest.
Opplysninger per bekk: Innløpsbekk til Skjennumstjern vest
Til/fra:

Fra skog/myr (Dalssætra/Hestemyrane) og ned i Skjennumstjerns
vestside
Deltagere: Magnus Sæten og Alf Solberg (Bjerke JFF) samt Helge B. Pedersen

Kommune:

Nannestad

Elfiske dato:

01.09.14

Problem:

Biopsi:

-

Ukjent om det gytes i bekkene. Mulig forsuring/skogsbilvei.

Konklusjoner for Innløpsbekk til Skjennumstjern vest
Estimert ørrettetthet:

Ingen fisk funnet.

Vurdering:

Fisketom.

Videre oppfølging:

Ingen. Antas å være fysisk uegnet/lite egnet som gytebekk (ikke fiskeførende).

Indikativ tilstand

Ikke satt

Tabell 6. Beskrivelse av elektrofiskestasjonen i innløpsbekker til Skjennumstjern vest.
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 (kun en stasjon for innløpsbekken til Skjennumstjern vest)
Beskrivelse:

Fra skogsbilveien (Dalssætra) og til innsjøen elfisket.

UTM startpkt:

Sone 32:

øst

609671

nord

6689375

Lengde:

8m

Bredde:

0,5 m

Middeldyp:

0,1 m

Totalt antall ørret:

0

Øvrige fiskearter:

0

Antatt oppdagbarhet:

-

Habitatbeskrivelse:

Habitatklasse 1. Sand og mudder, meget liten bekk. Lite egnet for ørret, men det
kan ikke helt utelukkes (marginal) gyting på de aller nederste meterne. Skogsbilveien danner barriere videre, men dette har sannsynligvis aldri vært en gytebekk.
Hovedrekrutteringen av ørret til Skjennumstjern skjer fra utløpsbekken, ikke
innløpsbekkene.

Merknader.

Antall ørret/m

2

0

Tabell 7. Beskrivelse av innløpsbekk til Skjennumstjern sør.
Opplysninger per bekk: Innløpsbekk til Skjennumstjern sør
Til/fra:

Fra skog/myr (Høgmåsan) og ned i Skjennumstjerns sørside

UTM:

Sone 32:

øst

Kommune:

609789 nord

Nannestad
6689271

Deltagere: Magnus Sæten og Alf Solberg (Bjerke JFF) samt Helge B. Pedersen

Elfiske dato:

-

Problem:

Biopsi:

-

Ukjent om det gytes i bekken.

Konklusjoner for Innløpsbekk til Skjennumstjern sør
Estimert ørrettetthet:

Ingen fisk funnet. (Ikke elfisket, fordi det ikke var noe vann i bekken).

Vurdering:

Fisketom. (Habitatklasse 0).

Videre oppfølging:

Ingen. Dette var i praksis kun et lite «flomløp» i skogsmark uten definert bekkebunn.

Indikativ tilstand

Ikke satt

Figur 5. Detaljkart over elektrofiskestasjonene i de to innløpsbekkene til
Skjennumstjern, hhv. fra vest og fra
sør.
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Tabell 8. Beskrivelse av bekken mellom Skjennumstjern og Dalstjern.
Opplysninger om bekken mellom Skjennumstjern og Dalstjern
Til/fra:

Fra Skjennumstjern til Dalstjern

Kommune:

Nannestad

Deltagere: Magnus Sæten og Alf Solberg (Bjerke JFF) samt Helge B. Pedersen

Elfiske dato:

01.09.14

Problem:

Biopsi:

Nei

Mulig forsuring og skogsbilvei. Fiskestatus ønskes oppdatert.

Konklusjoner for bekken mellom Skjennumstjern og Dalstjern
2

Estimert ørrettetthet:

0,2 ørret pr m . I tillegg påvist ørekyt.

Vurdering:

Bekken fungerer, men med lav tetthet. Gyting påvist
Indikativ
God
helt øverst over øvre skogsbilvei-kryssning (mot utløp tilstand:
Skjennumstjern) og på strekket mellom nedre skogsbilvei (bom) og Dalstjern. Produserer ørret til begge
tjerna. Det ble ikke funnet ørret i denne bekken i
1993, da den ble elektrofisket. Da var det ikke kalket.
Eventuelt oppfølging ift. kalking. BJFF kan selv vurdere evt. noe opprensing av
hogstavfall mm i nedre del for å lette oppvandringen for ørreten fra Dalstjern.

Videre oppfølging:

Figur 6. Lengdefordelingen på ørret fanget i
bekken mellom Skjennumstjern og Dalstjern.

Figur 7. Bilde av bekken mellom
Skjennumstjern og Dalstjern.

Tabell 9. Beskrivelse av hver enkelt elektrofiskestasjon i bekken mellom Skjennumstjern og
Dalstjern.
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 (i bekken mellom Skjennumstjern og Dalstjern).
Beskrivelse:

Startpunkt 80 m nedstrøms skogsbilvei/bom, og opp til veien (ved bommen).

UTM startpkt:

Sone 32:

øst

610347

nord

6689054

Lengde:

80 m

Bredde:

1,3 m

Middeldyp:

0,1 m

Totalt antall ørret:

14

Øvrige fiskearter:

Ørekyt (ca. 20 yngel)

Antatt oppdagbarhet:

0,5

Habitatbeskrivelse:

Habitatklasse 3. Mye stein i varierende størrelser, noe grus. Bra med skygge/skjul
rundt og i bekken. Bra med kulper. Noe kvist i bekken som kan danne
vandringshinder under gytevandring, og delvis gjengrodd utløp til tjernet med
«tunnel» under torva.
Røret under skogsbilveien er ikke noe vandringshinder.

Merknader.

Antall ørret/m

11

2

0,3

Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 2 (i bekken mellom Skjennumstjern og Dalstjern).
Beskrivelse:
UTM startpkt:

Startpunkt 40 m nedstrøms øvre skogsbilvei, og opp til like oppstrøms
veikryssingen (ca. 10 m over). Lengde fratrukket røret under veien.
Sone 32:
øst
610174
nord

6689049

Lengde:

50 m

0,1 m

Totalt antall ørret:

3

Øvrige fiskearter:

Ørekyt (5 voksne)

Antatt oppdagbarhet:

0,5

Habitatbeskrivelse:

Habitatklasse 3. Mye stein i varierende størrelser, lite grus. Bra med skygge/skjul
rundt og i bekken. Bra med kulper.

Merknader.

Røret under skogsbilveien er ikke noe vandringshinder.

Bredde:

Antall ørret/m

1,3 m

2

Middeldyp:

0,1

Figur 8. Detaljkart over elektrofiskestasjonene i bekken mellom Skjennumstjern og Dalstjern.
Stasjonen i øst er elfiskestasjon 1, og den i vest er elfiskestasjon 2.
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Tabell 10. Beskrivelse av Hona (utløpsbekk fra Honsjøen).
Opplysninger om Hona
Til/fra:

Fra Honsjøen til Hæra, og videre til Hurdalssjøen.

Kommune:

Nannestad

Deltagere: Magnus Sæten og Alf Solberg (Bjerke JFF) samt Helge B. Pedersen

Elfiske dato:

01.09.14

Problem:

Biopsi:

Nei

Barriere opp til Honsjøen, samt mulig forsuring.

Konklusjoner for Hona
2

Estimert ørrettetthet:

1,2 ørret pr m . I tillegg påvist ørekyt.

Vurdering:

Meget høy tetthet. Flere årsklasser. Har høyst
Indikativ
Svært god
sannsynlig vært gytebekk for Honsjøen. Nå er det i
tilstand:
praksis full vandringsstopp opp i sjøen.
(kun bekken)
På sikt bør vandringshinderet fjernes, vha. omløp eller fisketrapp for fiskeunger.
Teknisk sett er det ikke vanskelig, men behov for tillatelser, godkjent plan og
finansiering. Bør skje samtidig med at røret (delvis defekt) og veien legges på nytt.

Videre oppfølging:

Figur 9. Lengdefordelingen på ørreten
fanget i Hona.

Figur 10. Bilde av Hona.

Tabell 11. Beskrivelse av elektrofiskestasjonen i Hona.
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 (kun en stasjon i Hona)
Beskrivelse:

Fra 30 m nedenfor skogsbilveien og opp til røret/kulverten/barrieren.

UTM startpkt:

Sone 32:

øst

610107

nord

6686690

Lengde:

30 m

Bredde:

1,8 m

Middeldyp:

0,25 m

Totalt antall ørret:

38

Øvrige fiskearter:

Ørekyt (20 yngel og 9 voksne)

Antatt oppdagbarhet:

0,6

Habitatbeskrivelse:

Habitatklasse 3. Mye stein i varierende størrelser, bra med grus. Bra med
skygge/skjul i bekken. Variert bekkebunn. Bra med kulper.
Relativt dype kulper og mye hulrom mellom steinene gir redusert oppdagbarhet.
Grovt anslag på antall fiskeunger i bekken er 100-150 stk (samt noe fisk nedover
myrområdet). Innløpsbekken har omkring 2-300 fiskeunger på ettersommeren.

Merknader.

Antall ørret/m

2

1,2

Figur 11. Detaljkart over elektrofiskestasjonen i
utløpsbekken fra Honsjøen (Hona), i sør.
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3.2. Vannforekomst: Skrukkelivassdraget og Store Svartungen

Skrukkelivassdraget omfatter alle bekker og mindre innsjøer i nedbørsfeltet til Skrukkelisjøen
som ikke er skilt ut som egne innsjøvannforekomster. Store Svartungen inngår i dette
vassdraget, men er en egen vannforekomst.
Målet med kontrollfisket var å avdekke effekten av en stengt utløpsdam i Store Svartungen.
Dersom ørretrekrutteringen inn til Store Svartungen i hovedsak skjer fra utløpselva
(Svartungselva, egen VF se side 19), vil en stengt damluke innebære mulig nedsatt økologisk
tilstand etter vannforskriftens krav. Det var derfor ønskelig å kartlegge alle gytebekkene til
sjøen, for å få et samlet vurderingsgrunnlag.
Utløpsbekken fra Rødsteintjenn er i samme VF (Skrukkelivassdraget), men ligger i et annet
delvassdrag (nedstrøms Store Svartungen). Hensikten med å kontrollere denne bekken var at
den aldri har vært undersøkt ordentlig, og det var uklart om det var gyting der eller ikke.
Potensielt problem er her kun forsuring (langtransportert luftforurensing). Rødsteintjennet ble
kalket tidligere i en årrekke, men kalkingen ble stoppet i 2011 fordi en antok at naturlig
gjennhenting var god nok til at kalkingen kunne opphøre.

ABCX
D

E

Figur 12. Kart over vannforekomstene Store
Svartungen (X, egen VF) og Skrukkelivassdraget.
Elektrofiskede bekker er:
A Hagltjernsbekken
B Brattmyrbekken,
C Godputtbekken,
D Svartungselva (egen VF, se denne) og
E Utløpsbekk fra Rødttjern.

Tabell 12. Beskrivelse av vannforekomstene Store Svartungen (egen VF) og
Skrukkelivassdraget med tilhørende elektrofiskede bekker.
Tilstandsbeskrivelse vannforekomst Skrukkelivassdraget (002-1571-R)
Typologi:

Små, kalkfattig, humøs

Risikovurdering:

VF-vannlokalitetsID: 002-49239, 002-54206, 002-34395, 002-38976,
002-38971, 002-38986, 002-38981, 002-61948, 002-54183, 00238988, 002-49357, 002-49237, 002-49361, 002-38967, 002-38985,
002-38989

Risiko

Økologisk tilstand:

God

Påvirkning:

Hydromorfologi og forsuring

Tilstandsbeskrivelse vannforekomst Store Svartungen (002-4678-L)
Typologi:

Middels, kalkfattig, humøs

Risikovurdering:

VF-vannlokalitetsID: 002-61948, 002-54163, 002-61949

Risiko

Økologisk tilstand:

Moderat

Påvirkning

Dam og damlukeregulering

Konklusjon for vannforekomstene Skrukkelivassdraget og Store Svartungen
1) Utløpsbekken fra Store Svartungen (Svartungselva) er meget produktiv, og har forholdsvis stort gyte- og
oppvekstareal. Elva vil utgjøre hovedandelen av ørretrekrutteringen inn til sjøen. Det er avgjørende viktig
at det sikres fri passasje for fisk fra elva og opp i sjøen.
2) Hagltjernsbekken, Brattmyrbekken, og Godputtbekken fungerer, men med lave tettheter. De har i tillegg
forholdsvis lite gyte- og oppvekstareal, slik at hovedrekrutteringen til Store Svartungen skjer fra
utløpselva.
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Tabell 13. Beskrivelse av Hagltjernsbekken.
Opplysninger per bekk: Hagltjernsbekken
Til/fra:

Fra Toppåstjenn/Hagltjenn til Store Svartungen (i vest)

Deltagere: Erik Olstad, Kåre Fredheim, Helge Millerud (alle fra Østre Toten
JFF), Åse Marit Skjølås (Østre Toten kommune), Sverre Dysthe
(hytteeier), og Helge B. Pedersen.
Problem: Mulig forsuring. Fiskestatus ukjent.

Kommune:

Østre Toten

Elfiske dato:

21.8.14

Biopsi:

Nei

Konklusjoner for Hagltjernsbekken
Estimert ørrettetthet:

2

0,2 ørret pr m . I tillegg påvist ørekyt.

Vurdering:

Fungerer, men liten tetthet.

Videre oppfølging:

Ingen.

Indikativ tilstand:

God

Figur 14. Bilde av Hagltjernsbekken, før
innløpet til Store Svartungen.

Figur 13. Lengdefordelingen på ørret
fanget i Hagltjernsbekken.

Tabell 14. Beskrivelse av elektrofiskestasjonen i Hagltjernsbekken.
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 (kun en stasjon i Hagltjernsbekken).
Beskrivelse:
UTM startpkt:

Fra utløpet i sjøen og oppover bekken ca. 60 m, dvs. nesten til det flatere
myrområdet.
Sone 32:
øst
0599014 nord
6707085

Lengde:

60 m

Totalt antall ørret:

7

Øvrige fiskearter:

Ørekyt (5 yngel og 19 voksne)

Antatt oppdagbarhet:

0,5

Habitatbeskrivelse:

Habitatklasse 3. Mye stein i varierende størrelser, men lite grus og småstein egnet for
gyting. Brukbart med skygge/skjul i bekken. Variert bekkebunn. Bra med kulper.

Merknader.

14 °C i bekken. Sol og delvis skyet. Normal sommervannføring. Periodevis problemer
med strømtilførslen kan muligens ha underestimert tettheten.

Bredde:

Antall ørret/m

1,2 m

2

Middeldyp:

0,2

Figur 15. Detaljkart over elfisket strekning
(markert med blå linje) i Hagltjernsbekken.
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0,2 m

Tabell 15. Beskrivelse av Brattmyrbekken.
Opplysninger per bekk: Brattmyrbekken
Til/fra:

Fra myr/skog og ut i Monssætervika vest, i Store Svartungen.

Deltagere: Erik Olstad, Kåre Fredheim, Helge Millerud (alle fra Østre Toten
JFF), Åse Marit Skjølås (Østre Toten kommune), Sverre Dysthe
(hytteeier), og Helge B. Pedersen.
Problem: Mulig forsuring. Fiskestatus ukjent.

Kommune:

Østre Toten

Elfiske dato:

21.8.14

Biopsi:

Nei

Konklusjoner for utløpsbekk Brattmyrbekken
Estimert ørrettetthet:

2

0,4 ørret pr m . I tillegg påvist ørekyt.

Vurdering:

Fungerer.

Videre oppfølging:

Ingen.

Indikativ tilstand:

Figur 16. Lengdefordelingen på ørret
fanget i Brattmyrbekken.

God

Figur 17. Bilde av Brattmyrbekken i nedre
del, før innløpet til Store Svartungen.

Tabell 16. Beskrivelse av elektrofiskestasjonen i Brattmyrbekken.
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 (kun en stasjon i Brattmyrbekken).
Beskrivelse:

Fra utløpet og oppover.

UTM startpkt:

Sone 32:

øst

0599351

nord

6707318

Lengde:

25 m

Bredde:

1,5 m

Middeldyp:

0,2 m

Totalt antall ørret:

9

Øvrige fiskearter:

Ørekyt (1 yngel og 1 voksne)

Antatt oppdagbarhet:

0,6

Habitatbeskrivelse:

Habitatklasse 3. Mye stein i varierende størrelser. Potensiell gytegrus og småstein
omtrent bare i nedre partier. Brukbart med skygge/skjul i bekken. Variert bekkebunn.

Merknader.

14 °C i bekken. Sol og delvis skyet. Normal sommervannføring. Det ble kun påvist fisk
i nedre del av bekken, der tettheten var høy. Gradvis færre fisk, men periodevis
problemer med strømtilførslen kan ha medvirket til resultatet.

Antall ørret/m

2

0,4

Figur 18. Detaljkart over elfisket strekning
(markert med blå linje) i Brattmyrbekken.
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Tabell 17. Beskrivelse av Godputtbekken.
Opplysninger per bekk: Godputtbekken
Til/fra:

Fra myr/skog og ut i Monsætervika innerst i vika, nordvest i Store
Svartungen
Deltagere: Erik Olstad, Kåre Fredheim, Helge Millerud (alle fra Østre Toren
JFF), Åse Marit Skjølås (Østre Toten kommune), Sverre Dysthe
(hytteeier), og Helge B. Pedersen.
Problem: Mulig forsuring. Fiskestatus ukjent.

Kommune:

Østre Toten

Elfiske dato: 21.8.14

Biopsi:

Nei

Indikativ
tilstand:

God

Konklusjoner for utløpsbekk Godputtbekken
2

Estimert ørrettetthet:

0,5 ørret pr m .

Vurdering:

Fungerer. (Men noe påfallende at det ikke ble funnet
ørekyt, da den finnes i sjøen).
Ingen.

Videre oppfølging:

Figur 20. Bilde av Godputtbekken på deler
av elfisket strekning.

Figur 19. Lengdefordelingen på ørret
fanget i Godputtbekken.

Tabell 18. Beskrivelse av elektrofiskestasjonen i Godputtbekken.
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 (Kun en stasjon for Godputtbekken).
Beskrivelse:

Fra stien og nedover (med fiskestart nederst).

UTM startpkt:

Sone 32:

øst

0599624

nord

6707622

Lengde:

25 m

Bredde:

2,0 m

Middeldyp:

0,2 m

Totalt antall ørret:

10

Øvrige fiskearter:

Ingen. (Ikke ørekyt.)

Antatt oppdagbarhet:

0,3

Habitatbeskrivelse:

Habitatklasse 3. En del stein i varierende størrelser, inkludert gytegrus og småstein.
Brukbart med skygge/skjul i bekken, men få dypere kulper.
14 °C i bekken. Sol og delvis skyet. Normal sommervannføring. Periodevis
problemer med strømtilførslen (etter hvert tomt batteri) kan ha påvirket resultatet.
En god del småfisk ble sett flykte, uten å la seg bedøve. Derav så lav oppdagbarhet.

Merknader.

Antall ørret/m

2

0,5

Figur 21. Detaljkart over elfisket strekning
(markert med blå linje) Godputtbekken.
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Tabell 19. Beskrivelse av utløpsbekk fra Rødsteinstjenn.
Opplysninger per bekk: utløpsbekk fra Rødsteinstjenn.
Til/fra:

Fra Rødsteinstjenn og til Bergevatn. Kun øvre del (utløp
Rødsteinstjenn) ble kontrollert.
Deltagere: Knut Harald Bergem (Hurdal JFF) og Helge B. Pedersen

Kommune:

Elfiske dato: 13.8.14

Problem:

Biopsi:

Mulig forsuring. Fiskestatus ukjent.

Hurdal

Nei

Konklusjoner for utløpsbekk Rødsteinstjenn
Estimert ørrettetthet:

Ingen fisk funnet.

Vurdering:

Fisketom.

Videre oppfølging:

Usikkerhet om det tidligere har vært gyting. Eventuelt oppfølging ift. kalking
(kalkingen stoppet i 2011).

Indikativ tilstand: Svært dårlig?

Figur 22. Ingen ørret funnet i utløpsbekk fra
Rødsteinstjenn.

Figur 23. Bilde av utløpsbekk fra
Rødsteinstjenn.
Tabell 20. Beskrivelse av elektrofiskestasjonen i utløpsbekken fra Rødsteinstjenn.
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 (Kun en stasjon for Rødsteinstjenn).
Beskrivelse:

Ved kloppen/stien i utløpet av tjernet og videre 60 m nedstrøms.

UTM startpkt:

Sone 32:

øst

0604137

nord

6705610

Lengde:

60 m

Bredde:

0,9 m

Middeldyp:

0,2 m

Totalt antall ørret:

0

Øvrige fiskearter:

Ingen.

Antatt oppdagbarhet:

-

Habitatbeskrivelse:

Habitatklasse 2. Svaktstrømmende, mudderdominert bunn. Stedvis litt sand og
grus. Stedvis fjell og store steiner. Bra med stokker og skjul (busker/starr og gras).
Mindre egnet, men tidligere gyting kan ikke utelukkes på bakgrunn av habitat og
vannføring. Ingen fysiske barrierer opp til Rødsteintjenn. Broa/kloppen kan
passeres for fisk.
14,5 °C i bekken. Sol og delvis skyet.

Merknader.

Antall ørret/m

2

0

Figur 24. Detaljkart over elfisket strekning (markert
med blå linje) i Rødsteinstjenn.
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3.3. Vannforekomst: Svartungselva

Vannforekomsten omfatter kun hovedelva. Målet med kontrollfisket var å avdekke effekten
av en stengt utløpsdam i Store Svartungen (se kap. 3.2). Dersom ørretrekruteringen inn til
Store Svartungen i hovedsak skjer fra utløpselva (Svartungselva), vil en stengt damluke
innebære mulig nedsatt miljøtilstand etter vannforskriftens krav (da i VF Store Svartungen).
Det var derfor ønskelig å kartlegge alle gytebekkene til sjøen, for å få et samlet
vurderingsgrunnlag for tilstanden i Store Svartungen.

A

Figur 25. Kart over vannforekomsten Svartungselva. A markerer hvor det ble elektrofisket.
Tabell 21. Beskrivelse av VF Svartungselva.
Tilstandsbeskrivelse vannforekomst Svartungselva (002-1569-R)
Typologi:

Små, kalkfattig, humøs

Risikovurdering:

VF vannlokalitetsID: 002-54163, 002-61949, 002-48539.

Ingen risiko

Økologisk tilstand:

God

Påvirkning:

Hydromorfologi og forsuring

Konklusjon for vannforekomst Svartungselva (002-1569-R)
Fungerer meget godt, og utgjør høyst sannsynlig så stor andel av ørretrekruttering inn til Store Svartungen, at
en sperre/blokkering øverst vil medføre at Store Svartungen skal settes ned til «moderat» økologisk tilstand,
målt med fisk som økologisk kvalitetselement. Strengt tatt burde kvantifiseringen og bruk av PIT-merker el.
vært benyttet, men i praksis vil det være tilstrekkelig med et faglig skjønn i dette tilfellet for videre oppfølging.
Svartungselva er for øvrig også den viktigste gytebekk for ørreten i Vesle Svartungen. Informasjon fra Hurdal
JFF tilsier at voksen fisk ikke ser ut til å vandre hele veien ned fra Store Svartungen til vesle Svartungen.
Prøvefisker fra Vesle Svartungen i regi av Hurdal JFF viser at ørreten i Vesle Svartungen sjelden er større enn
300 gram, mens ørreten i Store Svartungen ofte er større enn dette.
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Tabell 22. Beskrivelse av Svartungselva.
Opplysninger per bekk: Svartungselva
Til/fra:

Utløpselva fra Store Svartungen. Elva deler seg lengre ned, dels
direkte ut i Skrukkelisjøen og dels via Vesle Svartungen til
Damtjenn og ut Damtjennsbekken til Skrukkelisjøen.
Deltagere: Erik Olstad, Kåre Fredheim, Helge Millerud (alle fra Østre Toten
JFF), Åse Marit Skjølås (Østre Toten kommune), Sverre Dysthe
(hytteeier), og Helge B. Pedersen.
Problem: Dam/damluke helt øverst i elva. Ønsket å kontrollere
tetthet/produksjon øverst i elva mht effekter av stengt damluke.
Konklusjoner for Svartungselva

Hurdal

Elfiske dato:

21.8.14

Biopsi:

Ja

2

Estimert ørrettetthet:

1,3 ørret pr m . I tillegg påvist ørekyt.

Vurdering:

Meget god. Svært viktig med åpen damluke videre
inn i Store Svartungen.
Sikre permanent åpen damluke.

Videre oppfølging:

Kommune:

Figur 26. Lengdefordelingen på ørret
fanget i Svartungselva.

Indikativ tilstand: Svært god

Figur 27. Bilde av Svartungselva.
Demning/damluke ses øverst på bildet.

Tabell 23. Beskrivelse av elektrofiskestasjonen i Svartungselva.
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 (kun en stasjon i Svartungselva).
Beskrivelse:

Fra utløpet (demningen) og 60 m nedstrøms. Start nederst.

UTM startpkt:

Sone 32:

øst

0600750 nord

6705793

Lengde:

60 m

Bredde:

2,6 m

0,3 m

Totalt antall ørret:

100

Øvrige fiskearter:

Ørekyt (6 yngel og 8 voksne)

Antatt oppdagbarhet:

0,5

Habitatbeskrivelse:

Habitatklasse 3. Høyt innslag av stein i alle størrelser, inkludert gytegrus og småstein.
Brukbart med skygge/skjul i bekken, en del dypere kulper.

Merknader.

16 °C i bekken. Sol og delvis skyet.

Antall ørret/m

2

Middeldyp:

1,3

Figur 28. Detaljkart over elfisket strekning
(markert med blå linje) i Svartungselva.
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3.4. Vannforekomst: Tilløpsbekker Gjødingelva

Målet med kontrollfisket var å undersøke fiskestatus i bekker som tidligere ikke har vært
kontrollfisket, og samtidig få en oppdatert status for en av de viktige gytebekkene
(Fjellhamarbekken) for Hurdal JFF.
A
B
C

Figur 29. Kart over vannforekomsten Tilløpsbekker Gjødingelva. Elektrofiskede bekker er: A
bekk mellom Bjønnåstjenn og Midttjenn, B utløpsbekk fra Midttjenn, C Fjellhamarbekken.
Tabell 24. Beskrivelse av vannforekomst Tilløpsbekker Gjødingelva
Tilstandsbeskrivelse vannforekomst Tilløpsbekker Gjødingelva (002-1572-R)
Typologi:

Små, kalkfattig, humøs

Risikovurdering:

Risiko

Økologisk tilstand:

God

VF vannlokalitetsID: 002-38968, 002-38979, 002-38969, 002-38965, 002- Påvirkning: Forsuring
49238, 002-40798, 002-49358, 002-38973, 002-58989, 002-39738.

Konklusjon for vannforekomst Tilløpsbekker Gjødingelva (002-1572-R)
1) Bekk mellom Bjønnåstjenn og Midttjenn: Fungerer, men lav tetthet. Fri vandring for ørretunger mellom
tjerna.
2) Utløpsbekk fra Midttjenn: Fungerer, men lav tetthet. Rekrutterer ørret kun opp i Midttjenn.
3) Fjellhamarbekken: Fungerer godt. Rekrutterer ørret til Fjellsjøen.

Tabell 25. Beskrivelse av bekk mellom Bjønnåstjenn og Midttjenn.
Opplysninger per bekk: bekk mellom Bjønnåstjenn og Midttjenn
Til/fra:

Fra Bjønnåstjenn og Midttjenn

Kommune:

Hurdal

Deltagere: Knut Harald Bergem (Hurdal JFF) og Helge B. Pedersen

Elfiske dato:

13.8.14

Problem:

Biopsi:

Nei

Mulig forsuring. Fiskestatus ukjent.

Konklusjoner for bekken mellom Bjønnåstjenn og Midttjenn
2

Estimert ørrettetthet:

0,3 ørret pr m . I tillegg påvist ørekyt.

Vurdering:

Fungerer, men noe lav tetthet.

Videre oppfølging:

Eventuelt oppfølging ift. kalking.
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Indikativ tilstand:

God

Figur 30. Lengdefordelingen på ørret fanget
i bekk mellom Bjønnåstjenn og Midttjenn.

Figur 31. Bilde av bekk mellom Bjønnåstjenn
og Midttjenn, nedre del.

Tabell 26. Beskrivelse av elektrofiskestasjonen i bekk mellom Bjørnåstjenn og Midttjenn.
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 (kun en stasjon i bekken mellom Bjønnåstjenn og Midttjenn).
Beskrivelse:
UTM startpkt:

Startpunkt ved utløp til Midttjenn. (Men hele bekken ble kontrollert, ingen fisk
øverst)
Sone 32:
øst
0605029
nord
6705427

Lengde:

60 m

Totalt antall ørret:

10

Øvrige fiskearter:

Ørekyt (60-70 yngel og 15
voksne)
2
0,5
Antall ørret/m

Antatt oppdagbarhet:
Habitatbeskrivelse:

Merknader.

Bredde:

1,2 m

Middeldyp:

0,25 m

0,3

Habitatklasse 2. Svaktstrømmende, mudderdominert bunn. Stedvis litt sand og
grus. Stedvis fjell og store steiner. Bra med stokker og skjul (busker/starr og gras). I
nedre deler var det noe egnet gytegrus og høyere innslag av større stein.
16 °C i bekken. Periodevis liten effekt/strøm fra elapparatet, kan muligens ha gitt
noe underestimering i fangstantallet (men få fisk ble observert flykte). Det lå rester
av en sekk knust kalkstein 3-8 mm fraksjon i bekken, som var nedslammet. Det ble
anbefalt å spre dette utover. Det lå en død, voksen ørekyt i øvre del i bekken. Lite
oppløst, kun litt oppspist på siden ved halen. Luktet litt. Antatt død 1-2 døgn.

Figur 32. Detaljkart over elektrofisket strekning (markert med blå linje) i bekken mellom
Bjønnåstjenn og Midttjenn.
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Tabell 27. Beskrivelse av utløpsbekk fra Midttjenn.
Opplysninger per bekk: utløpsbekk fra Midttjenn
Til/fra:

Fra Midtjenn til Fjellsjøen

Kommune:

Hurdal

Deltagere: Knut Harald Bergem (Hurdal JFF) og Helge B. Pedersen

Elfiske dato:

13.8.14

Problem:

Biopsi:

Nei

Mulig forsuring. Fiskestatus ukjent.

Konklusjoner for utløpsbekk fra Midttjenn
2

Estimert ørrettetthet:

0,6 ørret pr m . I tillegg påvist ørekyt.

Vurdering:

Fungerer.

Videre oppfølging:

Ingen. Eventuelt oppfølging ift. kalking.

Indikativ tilstand:

Figur 33. Lengdefordelingen på ørret
fanget i utløpsbekken fra Midttjenn.

God

Figur 34. Bilde av utløpsbekk fra Midttjenn,
tatt øverst ved utløpet.

Tabell 28. Beskrivelse av elektrofiskestasjonen i utløpsbekken fra Midttjenn.
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 (kun en stasjon for utløpsbekken fra Midttjenn).
Beskrivelse:

Fra utløpet av Midttjenn og nedstrøms.

UTM startpkt:

Sone 32:

øst

0605027

nord

6704953

Lengde:

30 m

Bredde:

1,0 m

Middeldyp:

0,1 m

Totalt antall ørret:

9

Øvrige fiskearter:

Ørekyt (10 yngel og 3 voksne)

Antatt oppdagbarhet:

0,5

Habitatbeskrivelse:

Habitatklasse 2. Mye bart fjell i dagen (ca. 80 %), noe mudder, litt grus, noe stein i
ulike strørrelser innimellom. Brukbart med vegetasjon i kantene.

Merknader.

16 °C i bekken. Periodevis liten effekt/strøm fra elapparatet, kan ha gitt
underestimering i fangstantallet, særlig for yngel.

Antall ørret/m

2

0,6

Figur 35. Detaljkart over elektrofisket
strekning (markert med blå linje) i
utløpsbekken fra Midttjenn.
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Tabell 29. Beskrivelse av Fjellhamarbekken.
Opplysninger per bekk: Fjellhamarbekken
Til/fra:

Fra Midtjenn til Fjellsjøen

Kommune:

Hurdal

Deltagere: Knut Harald Bergem (Hurdal JFF) og Helge B. Pedersen

Elfiske dato:

13.8.14

Problem:

Biopsi:

Nei

Mulig forsuring. Fiskestatus ukjent.

Konklusjoner for utløpsbekk Fjellhamarbekken
2

Estimert ørrettetthet:

0,9 ørret pr m . I tillegg påvist ørekyt.

Vurdering:

Fungerer godt.

Videre oppfølging:

Ingen. Eventuelt oppfølging ift. kalking.

Indikativ tilstand:

Figur 36. Lengdefordelingen på ørret
fanget i Fjellhamarbekken.

God

Figur 37. Bilde av Fjellhamarbekken, like
nedenfor elfisket strekning.

Tabell 30. Beskrivelse av elektrofiskestasjonen i Fjellhamarbekken.
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 (Kun en stasjon for Fjellhamarbekken).
Beskrivelse:
UTM startpkt:

Fra ca. 10 m nedenfor øvre «90 graders sving» og oppover (ca. 100 meter nedenfor
veien).
Sone 32:
øst
604954
nord
6703291

Lengde:

15 m

Totalt antall ørret:

14

Øvrige fiskearter:

Ørekyt (1 voksen)

Antatt oppdagbarhet:

0,5

Habitatbeskrivelse:

Habitatklasse 3. Mye stein i varierende størrelser, brukbart med grus stedvis. Bra
med skjul langs kantene. Passe vannhastigheter og vandringsmulighet.
Skogsbilveien passeres i bro, uten vandringshinder.
16 °C i bekken. Elfiskeapparatet sviktet (katodefestet røk), og fisket måtte avsluttes
for tidlig. Periodevis liten effekt/strøm fra elapparatet, kan ha gitt underestimering
i fangstantallet, særlig for yngel. Kalkstein 8-32 mm i bekken. Litt rester også fra
tidligere korallgruskalking.

Merknader.

Bredde:

Antall ørret/m

2,0 m

2

Middeldyp:

0,9

Figur 38. Detaljkart over elektrofisket strekning
(markert med blå linje) i Fjellhamarbekken.
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0,2 m

3.5. Vannforekomst: Høverelva bekkefelt

Målet med kontrollfisket var å undersøke innløpsbekk og utløpsbekk til Daltjenn, med tanke
på naturlig ørretrekruttering til tjernet. Området er forsuringspåvirket, men har aldri vært
kontrollert tidligere.

B

A

Figur 39. Detaljkart over vannforekomstene Høverelva bekkefelt. Elektrofiskede bekker er:
A innløpsbekk til Daltjenn B utløpsbekk til Daltjenn.
Tabell 31. Beskrivelse Høverelva bekkefelt med elektrofiskede bekker.
Tilstandsbeskrivelse vannforekomst Høverelva bekkefelt (002-2735-R)
Typologi:

Små, kalkfattig, humøs

Risikovurdering:

VF vannlokalitetsID: 002-38970, 002-38984.

Ingen risiko Økologisk tilstand:
Påvirkning:

God

Forsuring

Konklusjon for vannforekomst Høverelva bekkefelt (002-2735-R)
1) Innløpsbekken til Daltjenn: Fungerer, men svært lite fisk og kun i nedre partier.
2) Utløpsbekken til Daltjenn: Fungerer, men ørretrekruttering ble kun påvist på et lite areal ca. 200 meter
nedenfor tjernet

25

Tabell 32. Beskrivelse av innløpsbekk til Daltjenn.
Opplysninger per bekk: innløpsbekk til Daltjenn.
Til/fra:

Fra Rundtjenn til Dalstjenn

Kommune:

Hurdal

Deltagere: Helge B. Pedersen

Elfiske dato:

14.8.14

Problem:

Biopsi:

Nei

Mulig forsuring. Fiskestatus ukjent.

Konklusjoner for innløpsbekk til Daltjenn.
Estimert ørrettetthet:

2

0,4 ørret pr m . I tillegg påvist ørekyt.

Vurdering:

Fungerer i nedre del, ikke lenger opp i bekken.

Videre oppfølging:

Ingen. Eventuelt oppfølging ift. kalking.

Figur 40. Lengdefordelingen på ørret
fanget i innløpsbekken til Daltjenn.

Indikativ tilstand:

God

Figur 41. Bilde av innløpsbekk til Daltjenn.
Bildet er tatt ca. 200 m oppstrøms tjernet.

Tabell 33. Beskrivelse av elektrofiskestasjonen i innløpsbekken til Daltjenn.
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 (kun en stasjon for innløpsbekk til Daltjenn).
Beskrivelse:
UTM startpkt:

Startpunkt ca. 220 m oppstrøms tjernet, der bekken stiger fra myr/sumpområdet og
til en mer definert bekkeformasjon, og videre oppover bekken. Kommer fra øst.
Sone 32:
øst
0608439 nord
6704962

Lengde:

50 m

Totalt antall ørret:

5

Øvrige fiskearter:

Ørekyt (5 voksne, ingen yngel)

Antatt oppdagbarhet:

0,5

Habitatbeskrivelse:

Habitatklasse 2 (hele bekken samlet). På denne stasjonen var det noe grus og
brukbare kulper med stein/skjul osv. Nedenfor stasjonen var det kun mudderbunn og
sakteflytende vann. Oppstrøms var det lite grus og mer blokkmark/grovere stein.
16 °C i bekken. I tillegg ble det kontrollert en ny strekning på vel 50 m noen hundre
meter lenger opp. Der ble det kun funnet 1 ørret (1+) og 6 voksne ørekyter. Fri
vandringsmulighet fra Daltjenn kunne forventet fisk hele veien.

Merknader.

Bredde:

Antall ørret/m

1,0 m

2

Middeldyp:

0,1 m

0,16

Figur 42. Detaljkart over
elektrofisket strekning
(markert med blå linje) i
innløpsbekken til Daltjenn.
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Tabell 34. Beskrivelse av utløpsbekk fra Daltjenn.
Opplysninger per bekk: utløpsbekk fra Daltjenn.
Til/fra:

Fra Daltjenn via Skillebekken til Høverelva.

Kommune:

Hurdal

Deltagere: Helge B. Pedersen

Elfiske dato:

14.8.14

Problem:

Biopsi:

Nei

Mulig forsuring. Fiskestatus ukjent.

Konklusjoner for utløpsbekk fra Daltjenn
Estimert ørrettetthet:
Vurdering:
Videre oppfølging:

2

0,4 ørret pr m . (Gjelder ikke hele bekken, kun denne stasjonen). I tillegg påvist
ørekyt.
Fungerer i nedre del, på et svært begrenset areal
Indikativ tilstand:
God
med gytemuligheter.
Ingen. Eventuelt oppfølging ift. kalking.

Figur 43. Lengdefordelingen på ørret
fanget i utløpsbekken fra Daltjenn.

Figur 44. Bilde av utløpsbekken fra Daltjenn,
på det ene stedet der gyting ble påvist.

Tabell 35. Beskrivelse av elektrofiskestasjonen i utløpsbekken fra Daltjenn.
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 (kun en stasjon i utløpsbekken fra Daltjenn).
Beskrivelse:
UTM startpkt:

Der en sti/driftsvei krysser bekken, om lag 200 meter fra utløpet av tjernet. Bekken
drenerer ut vestover fra tjernet.
Sone 32:
øst
0607824
nord
6705175

Lengde:

15 m

Totalt antall ørret:

5

Øvrige fiskearter:

Ørekyt (18 voksne, 0 yngel)

Antatt oppdagbarhet:

0,5

Habitatbeskrivelse:

Habitatklasse 2. Fra stasjonen og opp til Daltjenn er det ca. 200 m med bare mudder/
myrbunn. Nedstrøms stasjonen er det mer stein i ulike størrelser og litt grus
innimellom. På stasjonen er det noe grus, samt mudder.
16 °C i bekken. Det kan muligens være fisk spredt videre i bekken nedenfor denne
stasjonen, men ukjent hvor mange som evt. vandrer opp i Daltjenn i forhold til ned til
Høverelva. Det er naturlige barrierer lengre ned. NB! Pga. svært ulike habitatkvaliteter, gjelder ikke tettheten for bekken som sådann.

Merknader.

Bredde:

1,5 m

Antall ørret/m

2

Middeldyp:

0,4 m

0,4

Figur 45. Detaljkart over
elektrofisket strekning (markert
med liten blå linje) i utløpsbekken
fra Daltjenn.
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3.6. Vannforekomst: Tilløpsbekker til Hurdalssjøen øst

Tilløpsbekker til Hurdalssjøen øst omfatter en rekke bekker og mindre innsjøer i
nedbørsfeltet.
Målet med kontrollfisket var å følge opp videre Hammarbekken og Søndre Hammarbekken
med hensyn til krysning av fv. 180. Jfr. notat fra Hurdalsvassdraget/Vorma nr. 2/2013.

A
B

Figur 46. Kart over vannforekomsten Tilløpsbekker til Hurdalssjøen øst. Elektrofiskede
bekker er: A Hammarbekken og B Søndre Hammerbekken.
Tabell 36. Beskrivelse av VF Tilløpsbekker til Hurdalssjøen øst med elektrofiskede bekker.
Tilstandsbeskrivelse vannforekomst Tilløpsbekker til Hurdalssjøen øst (002-1566-R)
Typologi:

Små, kalkfattig, humøs

Risikovurdering:

Risiko

Økologisk tilstand:

God

VF vannlokalitetsID: 002-39739, 002-38940, 002-38935, 002-38942, 002- Påvirkning: Hydromorfologi og forsuring
38938, 002-35981, 002-38939, 002-38941.

Konklusjon for vannforekomst Tilløpsbekker til Hurdalssjøen vest (002-1566-R)
1) Hammarbekken fungerer.
2) Søndre Hammerbekken er ikke fiskeførende, selv ikke nedenfor barrieren med fylkesveien.
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Tabell 37. Beskrivelse av Hammarbekken.
Opplysninger per bekk: Hammarbekken
Til/fra:

Fra skog og myr til Hurdalssjøen.

Kommune:

Hurdal

Deltagere: Stig Nordli (Hurdal kommune) og Helge B. Pedersen

Elfiske dato:

28.8.14

Problem:

Biopsi:

Ja

Indikativ tilstand:

Dårlig

Fiskestatus ukjent.

Konklusjoner for Hammarbekken
2

Estimert ørrettetthet:

0,2 ørret pr m . Kun ørret påvist (dvs. allopatrisk).

Vurdering:

Fungerer.

Videre oppfølging:

Ingen. Ingen åpenbare problemer, lav tetthet kan være forårsaket av liten vannføring
og/eller fysisk barriere (kvisthaug) som lå i bekken tidligere, men er blitt fjernet.

Figur 47. Lengdefordelingen på ørret
fanget i Hammarbekken.

Figur 48. Bilde av Hammarbekken.
(Tatt vinterstid).

Tabell 38. Beskrivelse av elektrofiskestasjonen i Hammarbekken.
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 (kun en stasjon for Hammarbekken).
Beskrivelse:

Fra fv. 180 og oppover.

UTM startpkt:

Sone 32:

øst

614633

nord

6698151

Lengde:

75 m

Bredde:

1,4 m

Middeldyp:

0,1 m

Totalt antall ørret:

17

Øvrige fiskearter:

Ingen.

Antatt oppdagbarhet:

0,7

Habitatbeskrivelse:

Habitatklasse 3. Friskt strømmende, bekkebunnen er dominert av stein i ulike
størrelser, med noe grus innimellom. Brukbart med kulper og hulrom mellom
steinene. Godt med skjul og skygge.
Da det bare ble fanget 12 ørreter totalt (samt 5 observert, ikke fanget) under
elfisket, ble det punktfisket også nedenfor veien slik at 21 fisk kunne prøvetas mht.
genetikken. Det var meget lav tettheten nedenfor veien.

Merknader.

Antall ørret/m

2

0,2

Figur 49. Detaljkart over elektrofisket strekning
(markert med blå linje) i Hammarbekken.
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Tabell 39. Beskrivelse av Søndre Hammerbekken.
Opplysninger per bekk: Søndre Hammerbekken
Til/fra:

Fra skog og myr til Hurdalssjøen.

Kommune:

Hurdal

Deltagere: Stig Nordli (Hurdal kommune) og Helge B. Pedersen

Elfiske dato:

28.8.14

Problem:

Fiskestatus ukjent. Veikrysning. Status nedenfor veien skulle
sjekkes før eventuelle avbøtende tiltak vurderes gjennomført.
Konklusjoner for Søndre Hammerbekken

Biopsi:

Nei

Estimert ørrettetthet:

Ingen fisk påvist.

Indikativ tilstand:

Ikke satt

Vurdering:

Ikke fiskeførende, selv ikke nedenfor fylkesvei 180.

Videre oppfølging:

Ingen. Ikke aktuelt med utbedring for veikrysning, da bekken ikke er fiskeførende
nedenfor. Periodevis liten vannføring kan muligens forklare mangel på fisk.

Figur 50. Det ble ikke fanget ørret i
Søndre Hammarbekken.

Figur 51. Bilde av Søndre Hammerbekken.

Tabell 40. Beskrivelse av elektrofiskestasjonen i Søndre Hammerbekken.
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 (kun en stasjon i Søndre Hammerbekken).
Beskrivelse:

Hele strekningen fra fv. 180 og ned til Hurdalssjøen.

UTM startpkt:

Sone 32:

øst

614513

nord

6698077

Lengde:

80 m

Bredde:

1,0 m

Middeldyp:

0,1 m

Totalt antall ørret:

Ingen.

Øvrige fiskearter:

Ingen.

Antatt oppdagbarhet:

-

Habitatbeskrivelse:

Habitatklasse 3, forutsatt nok vann hele året. Friskt strømmende, bekkebunnen er
dominert av stein i ulike størrelser, med noe grus innimellom. Brukbart med kulper
og hulrom mellom steinene. Godt med skjul og skygge. Muligens for liten
vannføring for gyting/leveområde for fisk.
Ingen.

Merknader.

Antall ørret/m

2

0

Figur 52. Detaljkart over elektrofisket strekning
(markert med blå linje) i Søndre Hammerbekken.
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3.7. Vannforekomst: Nord-Fløyta/Holtåa

Nord-Fløyta/Holtåa omfatter alle bekker og mindre innsjøer i ett og samme hovedvassdrag.
Målet med kontrollfisket var å vurdere hvilke fiskearter som var i nedre deler av vassdraget,
samt alder og tettheter, med særlig henblikk på de naturlige og menneskeskapte barrierene
som er i vassdraget.

A B
Figur 53. Kart over vannforekomsten Nord-Fløyta/Holtåa. Elektrofiskede partier er: A
Holtåa ved Lynesdalen og B Holtåa ved Holt.
Tabell 41. Beskrivelse av VF Nord-Fløyta/Holtåa med tilhørende elektrofiskede partier i
vassdraget.
Tilstandsbeskrivelse vannforekomst Nord-Fløyta/Holtåa (002-1543-R)
Typologi:

Kalkfattig, humøs i skog
(elvetype 17)

Risikovurdering:

Risiko

Økologisk tilstand:

Moderat

VF vannlokalitetsID: 002-51919, 002-49062, 002-49445, 002-39452, 002- Påvirkning: Hydromorfologi og forsuring.
44916, 002-44915, 002-44560, 002-49187, 002-3980, 002-49061, 002Gruvepåvirkning i øvre del.
39422.

Konklusjon for vannforekomst Nord-Fløyta/Holtåa (002-1543-R)
1) Brukbart med ørret på alle stasjoner, og god aldersfordeling. En del steinsmett nederst. Ørekyt påvist.
2) Flere barrierer i vassdraget. Naturlig hinder (foss) nesten nederst, men yngel påvist både over og under.
Sannsynligvis gyting for ørret i Vorma helt nederst. Absolutt barrierer like nedenfor fv. 177. Demning. Men
mye fisk mellom denne og naturlig barriere (foss) med ny kunstig anlagt demning like oppstrøms
(Holtdammen). Bekkestasjonær ørret, samt fisk som slipper seg nedstrøm.
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Tabell 42. Beskrivelse av Holtåa.
Opplysninger per bekk: Holtåa
Til/fra:

Lyssjøen Holtsjøen og Fløyta og til Vorma

Kommune:

Deltagere: Tor Fodstad (Eidsvoll kommune) og Helge B. Pedersen

Elfiske dato:

Eidsvoll,
Stange
29.8.14

Problem:

Biopsi:

Ja

Forsuring (AIP-indeks målt), moderat tilstand.
Barrierer/vandringshindre. Fiskestatus ukjent.
Konklusjoner for Holtåa
2

Estimert ørrettetthet:

0,3 ørret pr m . I tillegg påvist steinsmett og ørekyt.

Vurdering:

Fungerer.

Videre oppfølging:

Indikativ tilstand:

God
Ingen. Men videre økologiske vurderinger anbefales for hele vassdraget, mht. alle
dammer og barrierer.

Figur 54. Lengdefordelingen på ørret
fanget på to stasjoner i nedre del av Holtåa.

Figur 55. Bilde av Holtåa ca. 50 meter fra utløpet til Vorma, like oppstrøms naturlig foss.

Tabell 43. Beskrivelse av hver enkelt elektrofiskestasjon i Holtåa.
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 (nederst ved utløpet til Vorma).
Beskrivelse:

Fra ca. 10 meter oppstrøms utløpet til Vorma og opp til fossen ved Lynesdalen.

UTM startpkt:

Sone 32:

øst

624350

nord

6696511

Lengde:

5m

Bredde:

6,0 m

Middeldyp:

0,25 m

Totalt antall ørret:

7

Øvrige fiskearter:

Steinsmett (voksne og unge)

Antatt oppdagbarhet:

0,5

Habitatbeskrivelse:

Habitatklasse 3. Frisk strømmende vann, mye grov stein og fjell, noe mindre stein og
grus innimellom. Enkelte dype kulper.

Merknader.

Ingen. (Liten, død steinsmett på ca. 4 cm ble spist opp av ørret på 20 cm i bøtta.)

Antall ørret/m

32

2

0,5

Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 2 (like oppstrøms fossen ved Lynesdalen).
Beskrivelse:

Ovenfor fossen. Ca 25 m oppstrøms stasjon 1. Ved Lynesdalen.

UTM startpkt:

Sone 32:

øst

624390

nord

6696516

Lengde:

30 m

Bredde:

6,0 m

Middeldyp:

0,2 m

Totalt antall ørret:

15

Øvrige fiskearter:

Steinsmett (voksne og unge)

Antatt oppdagbarhet:

0,6

Habitatbeskrivelse:

Habitatklasse 3. Frisk strømmende vann, noe større stein og fjell, en god del mindre
stein og grus innimellom. Bra med skygge og skjul.

Merknader.

Ingen.

Antall ørret/m

2

0,14

Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 3 (like oppstrøms fv. 177).
Beskrivelse:
UTM startpkt:

Holtåa ved Holt. Ca 900 m oppstrøms stasjon 2. Start ca. 30 m oppstrøms fv. 177 (der
liten bekk kommer inn fra sør) og opp mot fossen.
Sone 32:
øst
624912 nord
6696292

Lengde:

50 m

Totalt antall ørret:

60

Øvrige fiskearter:

Ørekyt (ca. 100), alle størrelser.

Antatt oppdagbarhet:

0,5

Habitatbeskrivelse:

Habitatklasse 3. Frisk strømmende vann, noe større stein og fjell, en god del mindre
stein og grus innimellom. Bra med skygge og skjul.

Merknader.

Fra denne stasjonen ble de 23 biopsiene tatt. Eneste stedet der en del (7) ørretyngel
døde i bøtta, for øvrig tilnærmet ingen dødelighet på alle andre stasjoner/bekker.

Bredde:

Antall ørret/m

4,5 m

2

Middeldyp:

0,2 m

0,53

Figur 56. Detaljkart over de tre elektrofiskestasjonene i Holtåa (nedre del mot utløpet i
Vorma). Fra venstre i kartet: stasjon 1, 2 og 3.
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3.8. Vannforekomst: Holsjøvassdraget med tilløpsbekker

Vannforekomsten omfatter flere innsjøer og bekker i ett hovedvassdrag. Øvre del (oppstrøms
Søndre Holsjø) har vært kontrollert tidligere, mens fiskestatus i nedre deler var lite kjent.
Målet med kontrollfisket var å undersøke fiskestatus for nedre deler av vassdraget. I tillegg
var det å få en oversikt over hvilke fiskearter som fantes hvor, om edelkreps finnes i
vassdraget nå og øke kunnskapsgrunnlaget for senere å vurdere påvirkninger i forhold til
barriere-effekter.

A
B

C
Figur 57. Kart over elfiskestasjonene i Holsjøvassdraget. A ved gml. Storbråten-butikken,
B utløp Fløyt og C Jøndalsåa nedre del.
Tabell 44. Beskrivelse av vannforekomsten Holsjøvassdraget med tilløpsbekker.
Tilstandsbeskrivelse vannforekomst Holsjøvassdraget med tilløpsbekker (002-307-R)
Typologi:

Kalkfattig, humøs i skog
(elvetype 17)

Risikovurdering:

Risiko

Økologisk tilstand:

Moderat

VF vannlokalitetsID: 002-38936, 002-44561, 002-44562, 002-32907, 002- Påvirkning: Eutrofiering, hydromorfologi
12003, 002-38937, 002-49193, 002-49192, 002-46394, 002-39423, 002og forsuring.
59002.

Konklusjon for vannforekomst Holsjøvassdraget med tilløpsbekker (002-307-R)
1) Øvre del fungerer godt for ørret, men ingen ørekyter ble påvist.
2) I mellomste del ble ikke edelkreps påvist, ellers var fiskestatus som forventet. Kun abbor, gjedde, ørekyt
og mort påvist.
3) I nedre del (Jøndalsåa) var det ikke ørret, men edelkreps ble påvist samt gjedde og ørekyt.
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Tabell 45. Beskrivelse av Holsjøvassdraget, øvre del.
Opplysninger per bekk: Holsjøvassdraget, øvre del.
Til/fra:

Nordre og Søndre Holsjø, Fløyta og Jønsjøen før utløp i Vorma.
Kun strekningene nedenfor S. Holsjø ble kontrollert nå.
Deltagere: Tor Fodstad (Eidsvoll kommune) og Helge B. Pedersen
Problem:

Kommune:

Eidsvoll og
Nord-Odal
Elfiske dato: 04.09.14

Mulig forsuring og barrierer. Fiskestatus dels ukjent i nedre deler. Biopsi:

Ja

Konklusjoner for Holsjøvassdraget, øvre del.
2

Estimert ørrettetthet:

1,0 ørret pr m .

Vurdering:

Fungerer godt for ørret, men det var forventet å finne ørekyt i Indikativ
God
tillegg (?). Høyst sannsynlig bekkestasjonær ørretbestand.
tilstand:
Eventuelt oppfølging/overvåking ift. kalking, og vurderinger av fysiske inngrep.

Videre oppfølging:

Figur 59. Bilde av Holsjøvassdraget, fra
øvre del.

Figur 58. Lengdefordelingen på ørret fanget i
øvre del av Holsjøvassdraget (kun stasjon A).

Tabell 46. Beskrivelse av hver enkelt elektrofiskestasjon i Holsjøvassdraget.
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon A (øvre del)
Beskrivelse:
UTM startpkt:

Ved gamle Storbråtenbutikken. Langs Odalsvegen (nr. 181), ca. 1,5 km nedstrøms
Søndre Holsjø.
Sone 32:
øst
628978
nord
6692888

Lengde:

35 m

Totalt antall ørret:

70

Øvrige fiskearter:

Ingen.

Antatt oppdagbarhet:

0,7

Habitatbeskrivelse:

Habitatklasse 3. Frisk strømmende, mye stein i alle størrelssgrupper, godt med skjul
og varierte dypdeforhold. Bra med kantvegetasjon.

Merknader.

Ingen.

Bredde:

Antall ørret/m

3,0 m

2

Middeldyp:

0,2 m

1,0

Figur 60. Detaljkart over elektrofiskestasjonen i øvre del av
Holsjøvassdraget, ca. 1,5 km nedenfor S. Holsjø. Ved den
gamle Storbråtenbutikken på andre siden av vegen.
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Tabell 1. Beskrivelse av Holsjøvassdraget, midtre og nedre del.
Opplysninger per bekk: Holsjøvassdraget, midtre og nedre del.
Til/fra:

Nordre og Søndre Holsjø, Fløyta og Jønsjøen før utløp i Vorma.

Deltagere: Tor Fodstad (Eidsvoll kommune) og Helge B. Pedersen

Eidsvoll og
Nord-Odal
Elfiske dato: 04.09.14

Problem:

Biopsi:

Mulig eutrofiering og barrierer. Fiskestatus dels ukjent i nedre
deler.
Konklusjoner for Holsjøvassdraget, midtre og nedre del.

Kommune:

Nei

Estimert ørrettetthet:

Ingen (neppe ørrethabitater).

Vurdering:

Fungerer sannsynligvis, men noe usikkert om edelkreps burde Indikativ
God
vært påvist ved Fløyta.
tilstand:
Eventuelt oppfølging/overvåking ift. eutrofiering og vurderinger av fysiske inngrep.

Videre oppfølging:

Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon B (midtre del), utløp fra Fløyta.
Beskrivelse:

Start ca. 50 m nedstrøms fossen/utløpet av Fløyta og opp mot fossen

UTM startpkt:

Sone 32:

øst

628489

nord

6691086

Lengde:

22 m

Bredde:

5,0 m

Middeldyp:

0,5 m

Totalt antall ørret:

Ingen

Øvrige fiskearter:

Abbor (ca. 10 stk), gjedde
(1 stk.), mort (14 stk),
ørekyt (7) stk.
-

Antatt oppdagbarhet:

Antall ørret/m

2

0

Habitatbeskrivelse:

Habitatklasse 2. Frisk strømmende, mye stein i alle størrelsesgrupper, særlig grov
stein, godt med skjul og varierte dypdeforhold. Bra med kantvegetasjon. En del
mudder på bunnen og lite grus.
Merknader.
Søkte særskilt etter edelkreps, uten å finne noen. Død abbor (ca 10 cm, lang) funnet
på bunnen. Antatt å ha vært død minst 1 døgn. Med antatt høy gjeddetetthet, var
det forventet å ikke finne ørret på denne stasjonen.
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon C (nedre del), Jøndalsåa.
Beskrivelse:
UTM startpkt:

Fra «svingen» i stien, ca. 100 m fra evja i Vorma og opp. Dvs. fra overgangen rolig til
sterkt strømmende vann, og opp tom. nedre del av lona (se bildet).
Sone 32:
øst
626883
nord
6687289

Lengde:

15 + 20m

Totalt antall ørret:

Ingen

Øvrige fiskearter:

Edelkreps (2 stk), ørekyter
(ca. 10 store og 50 små
samt gjedde (2 stk).
-

Antatt oppdagbarhet:
Habitatbeskrivelse:

Merknader.

Bredde:

Antall ørret/m

6,0 m

2

Middeldyp:

0,2 m

0

Habitatklasse 2. Frisk strømmende, mye stein fra «knyttenevestørrelse» og oppover
og godt med skjul i nedre del av stasjonen. Mer stilleflytende, godt med skjul, men
nesten bare store stein og mudder i øvre del av strekningen. Ikke grus å se. Bra med
kantvegetasjon.
Ble først avfisket ca. 80 m fra evja, i øvre del av strykpartiet (15 m), så et nytt parti ca.
30 m oppstrøms i overgangen til mer stilleflytende parti (bildet), der 20 m ble fisket.
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Figur 61. Det ble ikke fanget ørret i nedre
deler av vassdraget, verken i utløp fra
Fløyta eller nederst i Jøndalsåa.

Figur 62. Bilde av Jøndalsåa.

Figur 63. Detaljkart over elektrofiskestasjonen i midtre (til venstre, utløp Fløyta – stasjon B)
og nedre del (til høyre, mot utløpet i evja ved Vorma – stasjon C) av Holsjøvassdraget.
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3.9. Vannforekomst: Nessa med tilløpsbekker

Målet med kontrollfisket var å verifisere at det var ørret i elva, om det var rekruttering lokalt
og om det var edelkreps til stede.

A
B

Figur 64. Kart over vannforekomsten Nessa med tilløpsbekker. A stasjonen over Dønnumskia
og B stasjonen nedenfor Dønnumskia.
Tabell 47. Beskrivelse av vannforekomsten Nessa med tilløpsbekker, med elektrofiskede
stasjoner.
Tilstandsbeskrivelse vannforekomst Nessa med tilløpsbekker (002-1551-R)
Typologi:

Leirvassdrag (elvetype 11)

Risikovurdering:

VF vannlokalitetsID: 002-39425, 002-59003, 002-28949.

Risiko

Økologisk tilstand:

Moderat

Påvirkning: Eutrofiering.

Konklusjon for vannforekomst Nessa med tilløpsbekker (002-1551-R)
Fungerer. Men det var påfallende få ørretunger eldre enn yngel i nedre deler, og det ble ikke funnet edelkreps.
Gyteområdene nederst ansees for å være sårbare for partikkelpåvirkning/sedimentering.
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Tabell 48. Beskrivelse av Nessa.
Opplysninger per bekk: Nessa.
Til/fra:

Fra Netsjøen og div. skog/utmarksområder og jordbruksområder

Deltagere: Tor Fodstad (Eidsvoll kommune) og Helge B. Pedersen. I tillegg
var grunneier med under deler av fisket.
Problem: Eutrofiering. Fiskestatus ukjent. Det har vært ørret og edelkreps i
elva tidligere, som antas å ha vært borte i noen tiår pga.
forurensing. Ut fra lokale observasjoner ble det antatt at ørreten
igjen var kommet tilbake i elva for få år siden. Forurensingsproblemet er betydelig mindre nå enn tidligere.
Konklusjoner for Nessa med tilløpsbekker

Kommune:

Eidsvoll

Elfiske dato:

04.09.14

Biopsi:

Nei

2

Estimert ørrettetthet:

1,2 ørret pr m . I tillegg påvist ørekyt og niøye.

Vurdering:

Fungerer for ørret, gyteområdene nederst er sårbare. Indikativ tilstand:
Moderat
Edelkreps ikke påvist, derfor satt ned til «moderat».
Bør følges opp med å vurdere bekyttelse av gytearealene, samt diverse tiltak ift.
eutrofieringen. Det bør også følges opp med å vurdere hvorvidt ørretyngelen er å
anse som lokal stamme i Nessa, eller om dette er et gyteområde for ørret i Andelva.

Videre oppfølging:

Figur 65. Lengdefordelingen på ørret
fanget i Nessa.

Figur 66. Bilde av Nessa.

Tabell 49. Beskrivelse av elektrofiskestasjonene i Nessa.
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon A (over Dønnumskia).
Beskrivelse:

Ca 300 meter oppstrøms vegen (Dønnumskia).

UTM startpkt:

Sone 32:

øst

621803

nord

6687680

Lengde:

20 m

Bredde:

4,5 m

Middeldyp:

0,5 m

Totalt antall ørret:

55

Øvrige fiskearter:

Ørekyt (100-150, yngel og
voksne)
2
0,6
Antall ørret/m

Antatt oppdagbarhet:
Habitatbeskrivelse:

Merknader.

0,93

Habitatklasse 2. Strømmende, en del store og mellomstore stein i alle
størrelssgrupper, godt med skjul og varierte dypdeforhold, men mye mudder i
mellom steinene. Lite grus. Bra med kantvegetasjon.
Ingen, utover at sikten var relativt liten – gråfarget vann.
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Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon B (under Dønnumskia).
Beskrivelse:

Ca 150 meter nedstrøms vegen (Dønnumskia)/Nesfossen.

UTM startpkt:

Sone 32:

øst

621964

nord

6687407

Lengde:

26 m

Bredde:

5,0 m

Middeldyp:

0,15 m

Totalt antall ørret:

102

Øvrige fiskearter:

Niøye (7 stk), ørekyt (35
voksne og ca. 20 yngel)
0,6

Antatt oppdagbarhet:
Habitatbeskrivelse:

Merknader.

Antall ørret/m

2

1,3

Habitatklasse 3. Frisk strømmende, mye stor og mellomstor stein. På partiet med
mye yngel, også en del småstein. Veldig mye mudder/partikler innimellom
steinene. Bra med kantvegetasjon.
Overraskende høy yngeltetthet, men påfallende få eldre ørreter.

Figur 67. Detaljkart over de to elektrofiskestasjonene i Nessa, øverst stasjon A og nederst
stasjon B.
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3.10. Vannforekomst: Elstad

Målet med kontrollfisket var å avdekke om elva i det hele tatt var fiskeførende, og eventuelt
hvilke arter som var der. Bekken har aldri vært elektrofisket/kontrollert tidligere, men det har
vært opplyst at det finnes ørret i bekken, også av forholdsvis stor størrelse. Det var ønskelig å
ta biopsi av ørreten for en populasjonsgenetisk kartlegging dersom noen ble fanget.

A

Figur 68. Kart over vannforekomsten Elstad. Kun Bjørtomtbekken ble kontrollfisket.
Den ene stasjone er merket i kartet med A.
Tabell 50. Beskrivelse av VF Elstad.
Tilstandsbeskrivelse vannforekomst Elstad (002-2348-R)
Typologi:

Kalkrik, klar i lavland (elvetype 9) Risikovurdering:

VF vannlokalitetsID: 002-49206, 002-58986, 002-58985, 002-60691
(samt grytehullsjøer i nærområdet, annen VF).

Risiko

Økologisk tilstand:

Moderat

Påvirkning: Eutrofiering.

Konklusjon for vannforekomst Elstad (002-2348-R)
Det ble påvist ørret (antatt stasjonær), og ørretrekruttering i Bjørtomtbekken. I tillegg til steinsmett.
Ørrettettheten antas å være meget lav, med tilhørende sårbar ørretpopulasjon.

Tabell 51. Beskrivelse av Bjørtomtbekken.
Opplysninger per bekk: Bjørtomtbekken
Til/fra:

Fra Dagsjøen og til Hersjøen.

Kommune:

Ullensaker

Deltagere: Nina Verøy (Ullensaker kommune) og Helge B. Pedersen.

Elfiske dato:

19.8.14

Problem:

Biopsi:

Nei

Eutrofiering. Fiskestatus ukjent.

Konklusjoner for Bjørtomtbekken
2

Estimert ørrettetthet:

0,08 ørret pr m . I tillegg påvist steinsmett.

Vurdering:

Fungerer, men antatt sårbar og meget liten
Indikativ tilstand: Moderat
ørretpopulasjon.
Vurdere oppfølging ift. eutrofiering og gytearealer. Bør forvaltes med et spesielt fokus
pga. mulig spesiell genetikk og at det er en liten, isolert og sårbar bestand – med
mindre ørreten er satt ut tidligere. Populasjonsgentisk kartlegging bør foretas, særlig
når Risa nå er kartlagt som referanse.

Videre oppfølging:
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Figur 69. Lengdefordelingen på ørret
fanget i Bjørtomtbekken.

Figur 70. Bilde av Bjørtomtbekken.

Tabell 52. Beskrivelse av elektrofiskestasjonen i Bjørtomtbekken.
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 (kun en stasjon for Bjørtomtbekken, men noe oppdelt).
Beskrivelse:
UTM startpkt:

Like nedstrøms «utstikkende terrengformasjon» og til høgspentledning. Samt
punktvis elektrofisket ved driftsvei og like nedstrøms og oppstrøms asfaltveg.
Sone 32:
øst
619590
nord
6676868

Lengde:

130 m (90+10+30).

Totalt antall ørret:

10

Øvrige fiskearter:

Steinsmett (6 voksne)

Antatt oppdagbarhet:

0,4

Habitatbeskrivelse:

Habitatklasse 2. Svaktstrømmende vassdrag, med bunn dominert av finsand og dels
mudder. Stein/grus omtrent bare ved veien, ellers kun stokker og bekkekanter som
skjul. Men mye død ved og stokker i elva, samt fine torvkanter og vegetasjon som
gir skjul. Dyp elv i forhold til bredden. Jevn og god vannføring hele året,
grunnvannspåvirket. Svært kalkrik.
Bekken ble dårlig avvfisket. Dels skyldes det at strømmen (spenningen)
påvirket/bedøvet ørreten i svært liten grad (uansett innstilling på apparatet) pga.
svært høy ledningsevne i vannet, og dels at det var vanskelig å vade pga.
bunnforhold og stedvis trær på tvers i bekken, og vanskelig å se bunnen. Bekken
ble avvfisket fra noe nedenfor høyspentledningen og opp til kryssende gårdsvei
(veien påvirker ikke fiskevandringen), og videre punktfisket noe videre oppstrøms
uten at fisk ble påvist. Så avfisket igjen nedenfor og litt ovenfor asfaltveien. Avfisket
areal blir derfor svært omtrentlig. Bekkens krysning med asfaltvei er også
uproblematisk.

Merknader.

Bredde:

Antall ørret/m

2,4 m

2

Middeldyp:

0,4 m

0,08

Figur 71. Detaljkart over elektrofiskestasjonen(e)
i Bjørtomtbekken.
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3.11. Vannforekomst: Risa med tilløpsbekker

Målet med kontrollfisket var dels å måle effekter av tidligere tiltak, og dels å få en oppdatert
status mer generelt, særlig mht. gytingen av den spesielle ørretstammen i Risa. Aktuelle
påvirkninger som resultatene blir vurdert i forhold til er: krysningen av E6, sandfang/
rensedam fra E6, tiltak gjennomført pga. tidligere erosjonsproblemer fra «motorcross-bane»
mm. Banen ble stengt for ca. 10 år siden, og avbøtende tiltak for å "spyle" gytegrusen med
kraftig vannslange, samt mindre habitatjusterende tiltak ble gjennomført ca. i år 2006/07 av
Eidsvoll Skog JFF/Risa-utvalget. Deler av bekken med kulverter ble gravd opp/endret som
del av reguleringsplan, og ferdigstilt for et par år siden. I forbindelse med byggingen av bro
over Risa der E6 krysser, ble det gjort betydelige avbøtende tiltak. Blant annet gravd kulper
og fylt ut stein i egnet størrelse på og ved kulverten/krysningspunktet. Det er også bygd en
rensedam i regi av Statens vegvesen, med utløp like over stasjon 2 i Risa (øvre del).

C

A

Figur 72. Kart over vannforekomsten
Risa med tilløpsbekker. A Gudmundsbekken (4 stasjoner) B Risa øvre del (3
stasjoner) og C Risa nedre del (2
stasjoner).

B

Tabell 53. Beskrivelse av VF Risa med tilløpsbekker
Tilstandsbeskrivelse vannforekomst Risa med tilløpsbekker (002-2347-R)
Typologi:

Kalkrik, humøs i lavland
(elvetype 10)

Risikovurdering:

Risiko

Økologisk tilstand:

Moderat

VF vannlokalitetsID: 002-49201, 002-58999, 002-28948, 002-58998)
samt grytehullsjøer i nærområdet, annen VF).

Påvirkning: Eutrofiering, i en viss grad
hydromorfologi
Konklusjon for vannforekomst Risa med tilløpsbekker (002-2347-R)
1) Gudmundbekken fungerer (igjen) nå, men med lavere tetthet enn forventet.
2) Risa synes å fungere godt.

Tabell 54. Beskrivelse av Gudmundsbekken.
Opplysninger per bekk: Gudmundsbekken
Til/fra:

Fra Vesletjernet og Langtjernet og ut i Risa.

Kommune:

Deltagere: Bjørn Otto Dønnum (Eidsvoll Skog JFF/Risa-utvalget) og Leif Nilsen
Elfiske dato:
(Fylkesmannen i Oslo og Akershus) den 26.08 og Tom Roger Bekkeli,
Bent-Ove Ulsaker, Kai Finbråten (alle fra Eidsvoll Skog JFF/Risautvalget) den 27.08. Helge B. Pedersen deltok begge dagene.
Problem: Tidligere sedimentering/erosjonsproblematikk fra
Biopsi:
«motorcrossbane». Tiltak er gjennomført, men effekten er ikke
kontrollert. I tillegg kontroll ift. ny kulvert fra slakteriet på Dal.
Konklusjoner for utløpsbekk Gudmundsbekken

Ja

2

Estimert ørrettetthet:

0,27 ørret pr m . I tillegg påvist niøye og steinsmett.

Vurdering:

Fungerer. Ingen vandringhindre, men forholdsvis lav
Indikativ
tetthet.
tilstand:
Ingen, utover evt. å følge med videre gjennom overvåking.

Videre oppfølging:

Ullensaker
og Eidsvoll
26.08.14
27.08.14
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God

Figur 73. Lengdefordelingen på ørret
fanget i Gudmundsbekken.

Figur 74. Bilde av Gudmundsbekken.

Tabell 55. Beskrivelse av hver enkelt elektrofiskestasjon i Gudmundsbekken.
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 i Gudmundsbekken.
Beskrivelse:

Like over samløpet med Risa.

UTM startpkt:

Sone 32:

øst

621995

nord

6680949

Lengde:

6,0 m

Bredde:

3,0 m

Middeldyp:

0,1 m

Totalt antall ørret:

5

Øvrige fiskearter:

Steinsmett (4 stk)

Antatt oppdagbarhet:

0,7

Habitatbeskrivelse:

Habitatklasse 3. Svaktstrømmende, bra med grus og stein i varierende grad. Lite
kulper og skjul. Kun et lite areal fisket opp til kulvert. Mest egnet som gyteområde.

Merknader.

11 °C i bekken.

Antall ørret/m

2

0,4

Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 2 i Gudmundsbekken.
Beskrivelse:

Det åpne partiet mellom to kulverter ved Furuseth slakteri på Dal.

UTM startpkt:

Sone 32:

øst

621919

nord

6680916

Lengde:

40,0 m

Bredde:

2,0 m

Middeldyp:

0,2 m

Totalt antall ørret:

46

Øvrige fiskearter:

Niøye (8 stk) og
steinsmett (> 30 stk)
0,7

Antatt oppdagbarhet:
Habitatbeskrivelse:

Merknader.

Antall ørret/m

2

0,8

Habitatklasse 3. Frisk strømmende, meget bra med grus og stein i varierende
størrelser. Lite skul. En del av steinen er tilført sprengstein, etter arbeidet med
kulvertene og gangveien.
11 °C i bekken.

Figur 75. Detaljkart over elektrofiskestasjonene 1 (ved
samløp Risa) og 2 (mellom kulverter) i Gudmundsbekken.
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Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 3 i Gudmundsbekken.
Beskrivelse:
UTM startpkt:

Fra første utlagte terskel, startpunkt ca. 100 m oppstrøms kulverten og sluttpunkt
ved første "90 graders sving".
Sone 32:
øst
621902
nord
6680768

Lengde:

40,0 m

Totalt antall ørret:

10

Øvrige fiskearter:

Steinsmett (4 stk)

Antatt oppdagbarhet:

0,7

Habitatbeskrivelse:

Habitatklasse 3. Strømmende, noe grus og stein i varierende grad, men mye finstoff
lengre ned i sedimentet. Litt lite kulper, skul. OBS stedvis jernutfelling (naturlig).

Merknader.

11 °C i bekken.

Bredde:

2,0 m

Antall ørret/m

2

Middeldyp:

0,15 m

0,2

Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 4 i Gudmundsbekken.
Beskrivelse:

Ca 50 meter oppstrøms stasjon 3.

UTM startpkt:

Sone 32:

øst

621880

nord

6680683

Lengde:

90,0 m

Bredde:

2,1 m

Middeldyp:

0,1 m

Totalt antall ørret:

8

Øvrige fiskearter:

Steinsmett (> 26 stk)

Antatt oppdagbarhet:

0,7

Habitatbeskrivelse:

Habitatklasse 3. Strømmende, noe grus og stein i varierende grad, men mye finstoff
lengre ned i sedimentet. Litt lite kulper, skul.

Merknader.

11 °C i bekken.

Antall ørret/m

2

0,06

Figur 76. Detaljkart over
elektrofiskestasjonene 3 (øverst
på figuren – nedstrøms 4) og
stasjon 4(lengst sør og øverste
stasjon) i Gudmundsbekken.
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Tabell 56. Beskrivelse av Risa, øvre del.
Opplysninger per bekk: Risa
Til/fra:

Fra Hersjøen, og ut i Andelva.

Kommune:

Deltagere: Bjørn Otto Dønnum (Eidsvoll Skog JFF/Risa-utvalget) og Leif
Nilsen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus) den 26.08 og Tom
Roger Bekkeli, Bent-Ove Ulsaker, Kai Finbråten (alle fra Eidsvoll
Skog JFF/Risa-utvalget) den 27.08. Helge B. Pedersen deltok
begge dagene.
Problem: Utsjekk av avbøtende tiltak der Risa krysser E6.

Elfiske dato:

Biopsi:

Ullensaker
og Eidsvoll
26.08.14
27.08.14

Nei

Konklusjoner for Risa
2

Estimert ørrettetthet:

0,2 ørret pr m . I tillegg påvist niøye, mort, abbor, gjedde og steinsmett.

Vurdering:

Fungerer. Ingen vandringhindre før Risebro som er et Indikativ
«stengsel», men det er forholdsvis lav tetthet av
tilstand:
ørret i elva.
Ingen, utover evt. å følge med videre gjennom overvåking.

Videre oppfølging:

Figur 77. Lengdefordelingen på ørret fanget
i øvre del av Risa (stasjon 1 og 2).

God

Figur 78. Bilde av Risa (øvre del, nedstrøms
Risebro).

Tabell 57. Beskrivelse av hver enkelt elektrofiskestasjon i Risa, øvre del.
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 i Risa, øvre del.
Beskrivelse:

Nedstrøms broa ved E6.

UTM startpkt:

Sone 32:

øst

620688

nord

6680156

Lengde:

20 m

Bredde:

3,0 m

Middeldyp:

0,45 m

Totalt antall ørret:

9

Øvrige fiskearter:

Abbor (3 stk.), steinsmett
(6 stk), gjedde (1 stk) og
niøye (1 stk.)
0,6

Antatt oppdagbarhet:

Antall ørret/m

2

0,25

Habitatbeskrivelse:

Habitatklasse 3. Strømmende, noe grus og stein i varierende grad, men en del sand
lengre ned i sedimentet. Litt lite kulper, bra med skul.

Merknader.

14 °C i bekken.
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Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 2 i Risa, øvre del.
Beskrivelse:

Oppstrøms broa ved E6.

UTM startpkt:

Sone 32:

øst

620619

nord

6680159

Lengde:

30 m

Bredde:

3,0 m

Middeldyp:

0,45 m

Totalt antall ørret:

29

Øvrige fiskearter:

Abbor (3 stk.) og niøye (1 stk.) I tillegg ble det observert stor ørret, stor gjedde og
flere forholdsvis store abborer noe lengre opp i elva.
2
0,6
Antall ørret/m 0,54

Antatt oppdagbarhet:
Habitatbeskrivelse:

Habitatklasse 3. Strømmende, noe grus og stein i varierende grad, men en del sand
lengre ned i sedimentet. Litt lite kulper, bra med skul.

Merknader.

14 °C i bekken.

Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 3 i Risa, øvre del.
Beskrivelse:
UTM startpkt:

Ved mølla. Dvs. ca 50 m nedstrøms lokal gangbro over Risa og opp til broa. (190 m
nedstrøms Mogreinavegen). Der skiltet "Fiskeregler" står, og oppover.
Sone 32:
øst
620335
nord
6679973

Lengde:

50 m

Totalt antall ørret:

9

Øvrige fiskearter:

Mort (9 stk.), abbor (33 stk.), steinsmett (4 stk.), gjedde (1 stk.) og niøye (3 stk.).
I tillegg ble det observert et par fisk som ikke ble fanget/artsbestemt.
2
0,6
Antall ørret/m 0,06

Antatt oppdagbarhet:
Habitatbeskrivelse:
Merknader.

Bredde:

5,0 m

Middeldyp:

0,5 m

Habitatklasse 2. Strømmende, lite grus og stein, en del sand. Litt lite kulper, bra
med skul. En del mudder og vannvegetasjon på bunnen.
14 °C i bekken.

Figur 79. Detaljkart over elektrofiskestasjonene i Risa, øvre del. Øvre del (til venstre) er
stasjon 3, stasjon 2 er like oppstrøms (til venstre) for broa på E6 og stasjon 1 er like nedstøms
(til høyre) for broa på E6.
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Tabell 58. Beskrivelse av Risa, nedre del.
Opplysninger per bekk: Risa, nedre del
Til/fra:

Fra Hersjøen, og ut i Andelva. Med «nedre del» regnes områdene Kommune:
ved de gamle jernbanebroene nær utløpet fra Løykjebekken.
Deltagere: Bjørn Otto Dønnum (Eidsvoll Skog JFF/Risa-utvalget) og Leif
Elfiske dato:
Nilsen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus) og Helge B. Pedersen.
Problem: Generell utsjekk av arts- og aldersfordeling. Samt sjekke gyting
Biopsi:
der gammel jernbanebro ble utbedret.
Konklusjoner for Risa, nedre del

Ullensaker
og Eidsvoll
26.08.14
Nei

Estimert ørrettetthet:

Ingen ørret påvist. Men edelkreps påvist, samt steinsmett.

Vurdering:

Ingen ørreter påvist. De to gamle jernbanebroene er ikke vandringhindere.

Videre oppfølging:

Ingen, utover evt. å følge med videre gjennom overvåking.

Figur 80. Det ble ikke funnet ørret i nederste
deler av Risa.

Figur 81. Bilde av Risa (nedre del, ved den
gamle jernbanebroa).

Tabell 59. Beskrivelse av de to elektrofiskestasjone i Risa, nederste del.
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 i Risa, nedre del.
Beskrivelse:
UTM startpkt:

Nedstrøms samløp Løykjebekken. Start like oppstrøms (nedre) gammel
jernbanebro. Egentlig bare punktfisket langs kanten.
Sone 32:
øst
622525
nord
6685400

Lengde:

8m

Totalt antall ørret:

Ingen.

Øvrige fiskearter:

Edelkreps (1 stk.)
steinsmett (3 stk).
-

Antatt oppdagbarhet:

Bredde:

Antall ørret/m

4,0 m

2

Middeldyp:

0,4 m

0

Habitatbeskrivelse:

Habitatklasse 2. Strømmende, noe grus og stein i kanten (lagt ut), men dominert av
sandbunn. Lite kulper/skjul.

Merknader.

12 °C i bekken.
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Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 2 i Risa, nedre del.
Beskrivelse:

Oppstrøms broa ved E6.

UTM startpkt:

Sone 32:

øst

622542

nord

6685332

Lengde:

10 m

Bredde:

3,5 m

Middeldyp:

0, 5 m

Totalt antall ørret:

Ingen.

Øvrige fiskearter:

Steinsmett (4 stk), yngel og voksen.

Antatt oppdagbarhet:

-

Habitatbeskrivelse:

Habitatklasse 2. Strømmende, noe grus og stein i kantene, men dominert av
sandbunn. Noen kulper, men lite død ved/stein og annet skjul i elva.

Merknader.

12 °C i bekken.

Antall ørret/m

2

0

Figur 82. Detaljkart over de to elektrofiskestasjonene i Risa, nedre del. Øverst på kartet er
stasjon 1, nedenfor samløp med Løykjebekken og nedre avmerkede blå felt på kartet er
stasjon 2, like nedstrøms den gamle jernbanebroa.
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3.12. Vannforekomst: Andelva med tilløpsbekker

I denne vannforekomsten var det kun Løykjebekken som ble kontrollfisket. Målet med
kontrollfisket her var å se om det er ørret i bekken, om det gytes og eventuelt hvilke andre
fiskearter som finnes der.
Tidligere opplysninger tilsa at dette hadde vært gytebekk for ørret som lever sitt voksne liv i
Risa.

A

Figur 83. Kart over vannforekomsten Andelva med tilløpsbekker. Det var kun en bekk og en
stasjon som ble kontrollfisket, merket A.
Tabell 60. Beskrivelse av VF Andelva med tilløpsbekker.
Tilstandsbeskrivelse vannforekomst Andelva med tilløpsbekker (002-1553-R)
Typologi:

Leirvassdrag (elvetype 11)

Risikovurdering:

Risiko

Økologisk tilstand:

Moderat

VF vannlokalitetsID: Andelva: 002-39741, 002-44176, 002-28959, 00230592. Løykjebekken: vannlokalitetsID legges inn snart.

Påvirkning: Hydromorfologi og
eutrofiering
Konklusjon for vannforekomst Andelva med tilløpsbekker (002-1553-R)
Fungerer, men med lav ørrettetthet. Sårbar for påvirkninger. Viktig gytebekk for ørreten i Risa, fordi de to
andre gyteområdene (Risa hovedelv og Gudmundsbekken har risiko for (naturlig), episodisk fiskedød pga.
oksygenert jernutfelling. Skal uansett følges opp videre mht. eutrofieringspåvirkning.
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Tabell 61. Beskrivelse av Løykjebekken.
Opplysninger per bekk: Løykjebekken
Til/fra:

Fra Svintjenn og ut i Risa, så ut i Andelva.

Kommune:

Deltagere:

Bjørn Otto Dønnum (Eidsvoll Fiskesamvirke), Leif Nilsen
(Fylkesmannen i Oslo og Akershus) og Helge B. Pedersen
Eutrofiering og sedimentering. Fiskestatus ukjent.

Elfiske dato:

Eidsvoll (litt i
Nes)
26.8.14

Biopsi:

Nei *

Problem:

Kommentar: *Det ble tatt fettfinner fra 4 stk. i eget glass, og levert inn. Men det ble også tatt fra
Gudmundsbekken i tilstrekkelig antall (20 stk.) og levert inn, som er fra samme genpool. Det ses derfor bort fra
denne.
Konklusjoner for Løykjebekken
Estimert ørrettetthet:
Vurdering:
Videre oppfølging:

2

0,10 ørret pr m . I tillegg påvist ørekyt. Det er observert niøye i bekken tidligere,
men den ble ikke påvist nå.
Ørret gyter i bekken, men tettheten er meget lav
Indikativ
God
(habitatklasse 2, sympatrisk, derfor «god» tilstand). tilstand:
Vurdere å sikre gytearealene ved å justere gjerde for beitedyrene litt, og
krysningspunktet i bekken der dyrene vader.

Figur 84. Lengdefordelingen på ørret
fanget i Løykjebekken.

Figur 85. Bilde av Løykjebekken.

Tabell 62. Beskrivelse av elektrofiskestasjonen i Løykjebekken.
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 (kun en stasjon i Løykjebekken, men noe oppdelt).
Beskrivelse:

UTM startpkt:

Fra ca. 50 m nedenfor grensen «skog»-«eng» og oppover ca. 20 m. Så sporadisk i
kulpene de neste 30 m uten å påvise fisk. Deretter 20 m ordentlig igjen, der ørret
ble påvist. Det ble også fisket videre oppover bekken (med steinbunn) noe
sporadisk, men da var det for lite strøm på batteriet til at resultatene kan brukes.
Sone 32:
øst
0622902
nord
6685361

Lengde:

20+20 m

Totalt antall ørret:

6

Øvrige fiskearter:

Kun ørekyt (niøye
obervert tidligere, ikke
påvist nå).
0,6

Antatt oppdagbarhet:
Habitatbeskrivelse:

Merknader.

Bredde:

Antall ørret/m

2,5 m

2

Middeldyp:

0,1 m

0,1

Habitatklasse 2. Svaktstrømmende, sanddominert bunn. Stedvis litt grus. Det ble
høyere innslag av stein lenger opp i bekken (stedvis habitatklasse 3). Meget lite
gytegrus på den avfiskede strekningen, men noe. Brukbart med stokker og skjul
(busker/starr og gras) og skygge.
11° C i bekken. Svært usikkert tetthetsestimat, dels pga. disjunktivt fiske og dels
fordi batteriet gikk tomt for strøm etter hvert. Men fisketettheten var uansett lav.
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Figur 86. Detaljkart over elektrofiskestasjonen(e) i Løykjebekken. Det ble først avfisket ca. 20
meter uten funn av fisk, så sporadisk sjekk av kulper uten å finne fisk påfølgende ca. 30 meter,
for deretter effektivt fiske igjen (med funn av ørret på øvre stasjon (til høyre på kartet).
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3.13. Vannforekomst: Tilløpsbekkenr til Vorma sør for Sundet

Tilløpsbekker sør for Sundet er en «krevende» vannforekomst, som består av alle småbekker
og tilsig som renner ut direkte i Vorma på denne strekningen. De 3 største bekkene er plukket
ut til å «representere» vannforekomsten mht. tilstandsvurderinger. To av dem ble her
elektrofisket.
Målet med kontrollfisket var å kontrollere om de var fiskeførende, og eventuelt hvilke arter
som var der.

A
B

Figur 87. Kart over vannforekomsten Tilløpsbekkenr til Vorma sør for Sundet. Elektrofiskede
bekker er: A Brådalsbekken (Delebekken) og B Ilebekken (bekk ved Gullhaug).
Tabell 63. Beskrivelse av VF Tilløpsbekker til Hurdalssjøen vest med elektrofiskede bekker.
Tilstandsbeskrivelse vannforekomst Tilløpsbekkenr til Vorma sør for Sundet (002-1581-R)
Typologi:

Små, moderat kalkrik, humus,
leirvassdrag (elvetype 11).

Risikovurdering:

VF vannlokalitetsID: Ilebekken: 002-58997. VannlokalitetsID for
Brådalsbekken legges inn med det første.

Risiko

Økologisk tilstand:

Dårlig

Påvirkning: Eutrofiering

Konklusjon for vannforekomst Tilløpsbekkenr til Vorma sør for Sundet (002-1581-R)
1) Brådalsbekken har kun ørekyt. Naturlig (absolutt) barriere for evt, oppvandrende fisk ca. 200 m fra
Vorma. Nedenfor fossen er det stilleflytende vann, med myk sand/mudderbunn.
2) Ilebekken har kun ørekyt. Bratt strykparti/fosser fra evja i Vorma og opp i bekken helt nederst, med
samlet høydeforskjell på ca. 5-6 meter og som neppe forseres av fisk fra Vorma under normal høstflom.
Noe stein i nedre deler av bekken, men lite potensiell gytegrus for ørret.
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Tabell 64. Beskrivelse av Brådalsbekken (Delebekken).
Opplysninger per bekk: Brådalsbekken (Delebekken)
Til/fra:

Fra Startjennet og ut i Vorma.

Kommune:

Deltagere: Nina Verøy og Helge B. Pedersen

Elfiske dato:

Nes og
Eidsvoll
18.8.14

Problem:

Biopsi:

Nei

Eutrofiering. Fiskestatus ukjent.

Konklusjoner for Brådalsbekken (Delebekken)
Estimert ørrettetthet:

Ingen ørret påvist.

Vurdering:

Kun ørekyt i bekken (antatt naturtilstand).

Videre oppfølging:

Ingen.

Figur 88. Det ble ikke påvist ørret i
Brådalsbekken.

Indikativ tilstand:

God

Figur 89. Bilde av Brådalsbekken (Delebekken) oppstrøms fossefallet, ved fv. 177.

Tabell 65. Beskrivelse av elektrofiskestasjonen i Brådalsbekken.
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 (kun en stasjon for Brådalsbekken).
Beskrivelse:
UTM startpkt:

Fra ca 50 m nedstrøms fossen og opp til fossen. Omkring 200 meter opp fra Vorma,
dvs. ca. 700 m nedenfor fv. 177.
Sone 32:
øst
0627937
nord
6683612

Lengde:

50 m

Totalt antall ørret:

0

Øvrige fiskearter:

Ørekyt (19 voksne og ca.
30 yngel).
-

Antatt oppdagbarhet:
Habitatbeskrivelse:

Merknader.

Bredde:

Antall ørret/m

1,2 m

2

Middeldyp:

0,2 m

0

Habitatklasse 1 der elfisket ble foretatt. Svaktstrømmende, mudderdominert bunn.
Øverst mot fossen var det fjell og noen stein. Ikke gytegrus. Bra med stokker og
skjul (busker/starr og gras).
Krevende å gå pga. «myk» bunn, og mye stokker/læger.

Figur 904. Detaljkart over elektrofiskestasjonene i Brådalsbekken (nedenfor fossen).
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Tabell 66. Beskrivelse av Ilebekken (ved Gullhaug).
Opplysninger per bekk: Ilebekken (ved Gullhaug).
Til/fra:

Fra Skog og dyrkamark og ut i Vorma.

Kommune:

Nes

Deltagere: Nina Verøy og Helge B. Pedersen

Elfiske dato:

18.8.14

Problem:

Biopsi:

Nei

Eutrofiering. Fiskestatus ukjent.

Konklusjoner for Ilebekken (ved Gullhaug).
Estimert ørrettetthet:

Ingen ørret påvist.

Vurdering:

Kun ørekyt i bekken (antatt naturtilstand).

Videre oppfølging:

Ingen.

Figur 91. Det ble ikke påvist ørret i
Ilebekken.

Indikativ tilstand:

God

Figur 92. Bilde av Ilebekken (ved Gullhaug,
fv. 177).

Tabell 67. Beskrivelse av elektrofiskestasjonen i Ilebekken.
Detaljer per stasjon. Elfiskestasjon 1 (Kun en stasjon for Ilebekken).
Beskrivelse:

Fra evja/Vorma og opp ca. 100 m, noe punktvis avfisket.

UTM startpkt:

Sone 32:

øst

0629251

nord

6680946

Lengde:

100 m

Bredde:

1,2 m

Middeldyp:

0,1 m

Totalt antall ørret:

Ingen ørret påvist.

Øvrige fiskearter:

Ørekyt (kun 11 voksne).

Antatt oppdagbarhet:

-

Habitatbeskrivelse:

Habitatklasse 2. Svaktstrømmende, stedvis noe friskere/strykende.
Mudderdominert bunn men likevel en del store stein og fjell. Lite grus. Bra med og
skjul og skygge (busker/starr og gras).
Ingen.

Merknader.

Antall ørret/m

2

0

Figur 93. Detaljkart over elektrofiskestasjonen i Ilebekken.
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4. Konklusjoner og videre oppfølging
Det er behov for å følge opp de enkelte vannforekomstene på følgende måte (tabell 68):
Tabell 68. Oppsummering over videre oppfølgingsbehov.
Vannforekomst
Tilløpsbekker til
Hurdalssjøen vest
Tilløpsbekker til
Hurdalssjøen vest
Tilløpsbekker til
Hurdalssjøen vest

Bekk
Vikenbekken

Fiskearter
Ørret

Tetthet
Høy

Konklusjon
God tilstand. Tiltaket
har virket.
Har neppe vært
gytebekker
Fungerer

Videre oppfølgingsbehov
Ingen

To innløpsbekker til
Skjennumstjern
Bekk mellom
Skjennumstjern og
Dalstjern
Hona

Ingen

Ingen

Ørret
Ørekyt

Lav

Ørret
Ørekyt

Meget
høy

Vandringshinder bør fjernes på
sikt.

Lav

Bekken fungerer, men
oppvandring til
Honsjøen er stengt
Fungerer.

Skrukkelivassdraget og
Store Svartungen
Skrukkelivassdraget og
Store Svartungen
Skrukkelivassdraget og
Store Svartungen
Skrukkelivassdraget og
Store Svartungen

Hagltjernsbekken

Ørret
Ørekyt
Ørret
Ørekyt
Ørret

Middels

Fungerer.

Ingen

Middels

Fungerer.

Ingen

Utløpsbekk fra
Rødttjern

Ingen

Ingen

Evt. oppfølging ift.
forsuringspåvirkning

Ørret
Ørekyt
Ørret
Ørekyt

Høy
Noe lav

Fungerer ikke.
Usikkert om det har
vært gytebekk
Fungerer meget godt
så lenge luka er åpen.
Fungerer.

Svartungselva

Svartungselva

Tilløpsbekker
Gjødingelva

Bekk mellom
Bjørnåstjenn og
Midttjenn
Utløpsbekk fra
Midttjenn
Fjellhamarbekken

Ørret
Ørekyt
Ørret
Ørekyt
Ørret
Ørekyt
Ørret
Ørekyt
Ørret

Middels

Fungerer.

Høy

Fungerer godt.

Lav

Fungerer.

Lav

Fungerer.

Lav

Fungerer.

Evt. oppfølging ift.
forsuringspåvirkning
Evt. oppfølging ift.
forsuringspåvirkning
Evt. oppfølging ift.
forsuringspåvirkning
Evt. oppfølging ift.
forsuringspåvirkning
Ingen

Søndre
Hammerbekken

Ingen

Ingen

Nord-Fløyta/Holtåa

Holtåa

Ørret
Steinsmett

Høy

Fungerer ikke, ukjent
om det har vært gyting
der.
Fungerer godt.

Holsjøvassdraget med
tilløpsbekker

Holsjøvassdraget,
øvre del

Ørret

Høy

Fungerer godt.

Holsjøvassdraget med
tilløpsbekker

Holsjøvassdraget,
utløp Fløyta

Abbor, gjedde,
mort, ørekyt

-

Holsjøvassdraget med
tilløpsbekker
Nessa med tilløpsbekker

Jøndalsåa

Ørekyt, gjedde
og edelkreps
Ørret, ørekyt,
niøye

-

Elstad bekkefelt

Bjørtomtbekken

lav

Risa med tilløpsbekker

Gudmundsbekken

Lav

Fungerer

Må beskyttes ift. partikkelavrenning og eutrofiering.
Ingen

Risa med tilløpsbekker

Risa, øvre del

Lav

Fungerer

Ingen

Risa med tilløpsbekker

Risa, nedre del

-

Løykjebekken

Fungerer, neppe
ørrethabitat der.
Fungerer, men sårbar

Ingen

Andelva med
tilløpsbekker
Tilløpsbekker sør for
Sundet
Tilløpsbekker sør for
Sundet

Ørret,
steinsmett
Ørret, ørekyt,
niøyte
Ørret, niøye,
mort, abbor,
gjedde og
steinsmett.
Edelkreps,
steinsmett
Ørret, ørekyt

Fungerer som
forventet, muligens
med unntak av
edelkreps
Fungerer som
forventet.
Fungerer, men
påfallende få > 0+
nederst.
Fungerer, men sårbar

Brådalsbekken

Ørekyt

-

Ilebekken

Ørekyt

-

Tilløpsbekker til
Hurdalssjøen vest

Tilløpsbekker
Gjødingelva
Tilløpsbekker
Gjødingelva
Høverelva bekkefelt
Høverelva bekkefelt
Tilløpsbekker til
Hurdalssjøen øst
Tilløpsbekker til
Hurdalssjøen øst

Brattmyrbekken
Godputtbekken

Innløpsbekk til
Daltjenn.
Utløpsbekk til
Daltjenn.
Hammarbekken

Nessa

Høy

Lav
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Fungerer, neppe
ørrethabitat
Fungerer , neppe
ørrethabitat

Ingen
Bør følges opp ift.
forsuringspåvirkning

Ingen

Må sikre at damluka forblir åpen
permanent.
Bør følges opp ift.
forsuringspåvirkning

Ingen
Bør brukes for å avklare
økologisk påvirkning av
barrierene
Bør brukes for å avklare
økologisk påvirkning av
barrierene
Bør brukes for å avklare
økologisk påvirkning av
barrierene
Ingen
Må beskyttes i nedre deler ift.
partikkelavrenning.

Må beskyttes ift. partikkelavrenning og eutrofiering.
Ingen
Ingen

5. Oversikt over tidligere kartlegginger
Det er tidligere gjennomført en god del kartlegginger (elektrofiske) over fiskestatus i området
når det gjelder bekker og elver, særlig i forbindelse med effektovervåking av forsurede og
kalket vassdrag i regi av fylkesmennene. I tabell 69 er det gitt en oversikt over den
kartleggingen som er rapportert i offentlig tilgjengelige notater og rapporter, og som per nå er
kjent. Det er sannsynlig at det finnes kartlegginger også utover dette.
Tabell 69. Oppsummering over kjente rapporter/notatet fra andre gjennomførte elektrofiske i
bekker og elver innen vannområdets vassdrag.
Vannforekomst
Tilløpsbekker til Hurdalssjøen vest

Store Svartungen
Skrukkelivassdraget
Svartungselva
Tilløpsbekker Gjødingelva
Høverelva bekkefelt
Tilløpsbekker til Hurdalssjøen øst

Nord-Fløyta/Holtåa
Holsjøvassdraget med tilløpsbekker
Nessa med tilløpsbekker
Elstad bekkefelt
Risa med tilløpsbekker
Tilløpsbekker sør for Sundet
Hegga bekkefelt
Hegga
Gjødingelva
Høverelva-Hurdalselva
Stensbyelva
Sidebekkene til Stensbyelva
Vorma
Andelva
Bekkefelt til Øyangen

Bekk/elv (kildenr.)
Kjønnstadsæterbekken (4, 5, 14, 16),
Hona (5, 11),
Bekk Skjennumstjern-Dalstjern (5, 19),
Hæra (5),
Sandsnesseterbekken (5).
Damtjennsbekken (19),
Ostjennsbekken (19).
Svartungselva/-bekken (19).
Fjellhamarbekken (14, 15),
Fjellsjøelva (19).
Innløpsbekk til Krafttjernet (2),
Svartputten-Kinna-bekken (2, 19),
Totjernsbekken (19),
Byfella-Svartputt-bekken (3, 19),
Lortholsbekken (19),
Krafttjern-Byfella-bekken (3, 17, 19),
Djuptjernsbekken (2, 3, 17).
Holtåa (12),
Grønnsjøbekken (19).
Tomtebekken (14, 16),
Våtrudsbekken (16).
Hegga (1)
Gjødingelva (1)
Høverelve/Hurdalselva (1)
Julsrudåa (Stensbyelva) (6, 12)
Tømtebekken (6)
Vorma ved innløp Andelva og nedstrøms Svanfossen (12)
Andelva ved utløpet i Vorma (12)
Bekk mellom Ø. og V. Sandbotntjern (13),
Utløpsbekk fra Ø. Santbotntjern (13),
Hekkentjernsbekken (13),
Lomtjernselva (13),
Merratjernsbekken (13),
Langselva/Svartbekken (13),
Lomtjernsbekken (18).
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Kildenr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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128
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42

85
110
95
50
50
100
150

70
50
47
45
115
95
140
50
50

55
100
60
50
50
50
50
50
50
50
100

Løykjebekken

Godputtbekken

110
126
101
98
54
55
60
56
54
55
60
50
150
150
100
106
50

Brattmyrbekken

136
104
126
105
121
129
146
115
135
58
100
111
86
61
109
69
108
94
69
66
110
119
105
66
100
70
55
50
50
50
50
100
100
100
100
150
150
150

Utløsbekk Store Svartungen (Svartungsbekken)

161
168
78
71
161
62
76
164
71
69
72
65
80
65
170
62
71
62
69
72
68
70
66
71
72
64
60
68
65
66
68
60
64
65
63
64
64
56
53
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
150
150

Bekk mellom Skjennumstjern og Dalstjern

208
122
71
60
56
63
56
70
57
70
65
123
74
79
62
68
56
55
58
59
66
65
56
55
60
68
65
64
54
54
59
56
50
54
62
66
54
53
68
66
67
54
58
52
69
54
83
57
59
88
62
70
54
92
84
64
66
50
69
55
62
55
57
56
65
60
53
60
56
50
51
64
66
50
70
55
66
67
55
69
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Hagltjernbekken

181
155
166
205
164
171
119
161
170
165
112
155
148
130
112
151
158
157
77
74
52
116
149
63
71
150
205
149
155
61
150
159
151
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
100
100
100
100
100
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

Horna

51
50
54
53
57
57
44
54
55
165
103
152
106
156
180
154
181
131
114
162
140
120
48
62
66
50
126
51
54
66
144
168
131
162
131
135
141
105
111
65
62
58
56
56
65
56
56
60
96
50
50
50
50
50
50
50
50
15
20
20

Nessa-totalt

215
166
154
146
154
150
139
85
80
79
70
70
77
74
50

Nessa-stasjon 2

202
158
84
60
65
63
50

Nessa-stasjon 1

150
150
150
200
200
200
130
130
220
58

Holsjøvassdraget

Holtåa-stasjon 3

200
56
63
60
62
62
58
155
174
154
157
70
50
50
50
50
50

Holtåa-totalt

Holtåa-stasjon 2

0

Holtåa-stasjon 1

205
190
165
71
131
69
129
50
50

Bjørtomtbekken

Risa - stasjon 4

187
90
81
86
74
73
66
71
94
90
68
71
75
76
75
75
71
76
72
76
50
50
50
50
50
500
91
81
74

Hammarbekken

Risa - stasjon 3

78
81
89
81
50
50
50
50
50

Risa - totalt øvre del

Risa - stasjon 2

230
187
191
208
216
71
123
126

Gudmundsbekken (totalt)

250
250
50
50
50
246
214
167
98
87

Gudmundsbekken-stasjon fra S-sving

50
50
63
67
146

Risa - stasjon 1

50
62
65
65
66
70
70
70
70
70
70
71
71
71
71
72
73
73
75
75
75
77
80
81
83
85
85
89
89
90
91
99
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
162
166
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Gudmundsbekken-stasjon fra 1. terskel

50
50
50
100
100
100
150
150
150
150

Gudmundsbekken-stasjon samløp risa

104
70
106
72
39
35
38
32
35
100
100
100
100
150

Gudmundsbekken-stasjon mellom kulverter

55
94
97
112
140
100
100
100
100

Vikenbekken

50
100
100
38
96

Fjellhamarbekken

Utløpsbekk fra Midttjern

141
146
46
44

Utløpsbekk fra Daltjenn

99

Innløpsbekk til Daltjenn (fra Rundtjenn). Tot

39
43
43
46
50
56
104
50
50
50

Innløpsbekk til Daltjenn (fra Rundtjenn). St 2.

Bjørnåstjenn til Midttjenn

0

Innløpsbekk til Daltjenn (fra Rundtjenn). St. 1

Utløpsbekk Rødsteintjern

Vedlegg
Primærdata: Lengder på ørreten i mm. Verdien 50 er satt på alle observerte (ikke lengdemålte) ørreter som var antatt å være yngel, 100 for antatte 1+ og 150 for antatte 2+.
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