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1. Innledning  

Som ledd i kunnskapsinnhentingen i regi av Vannforskriften er det lokalt innenfor 
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo) dokumentert at miljøtilstanden er dårligere 
enn miljømålet «god økologisk tilstand» for flere vassdrag som følge av tidligere fysiske 
inngrep. Huvo ønsker å forbedre den økologiske tilstanden i visse vassdrag, og det er i denne 
sammenheng valgt ut seks vassdrag/objekter hvor restaureringstiltak er vurdert som 
nødvendige. Alle de utvalgte lokalitetene har stor lokal interesse og har blitt prioritert for 
videre oppfølging. 

NaturRestaurering AS (NRAS) har fått i oppdrag å utarbeide én rapport for hver av de seks 
lokalitetene. Rapportene vil inneholde detaljerte restaureringstiltak som vil sikre at fisk får 
forbedrede produksjonsvilkår, med bl.a. bedre vandrings-, oppholds- og gyteforhold i 
vassdragene. Dette er forventet å ville øke lokalitetenes økologiske verdi i henhold til kravene 
i Vannforskriften. Denne rapporten omhandler Gjødingelva (tabell 1). 

Tabell 1: Generell informasjon om Gjødingelva. 

Kommune:  Hurdal  

VF:  Gjødingelva (002-317-R).  

Miljømål:  GØT, i 2021.  

Risiko (iht. Vann-Nett):  Risiko for ikke å nå miljømålet  

Indikativ tilstandsklasse:  Svært dårlig (pga. fisk nederst), men noe bedre for fisk i øvre del.  

Kunnskapsgrunnlag:  Eutrofi: Vannkjemi, bunndyr, begroings-alger: Lindholm et al. 
2015.  

Fisk: Brabrand et al. 2016.  

Se Huvo notat 2/2017 s 43.  

Tiltak i dag i Vann-Nett i VF: 

 (5101-2279-M) 

(5101-988-M)  

 

Gjødingelva – utredning av fysiske tiltak.  

Gjødingelva – Problemkartlegging miljøgifter (nedre del). Inngår 
ikke i dette prosjektet.  

Beskrivelse:  7,5 km lang elv. Ovenforliggende innsjø (Skrukkelisjøen) ble 
demmet opp/ regulert ift. kraftproduksjonen i 
Hurdalssjøen/Andelva.  

Nederste ca. 2 km er tilgjengelig for oppvandrende storørret fra 
Hurdalssjøen.  

Antatt problem:  Tidligere omfattende tømmerfløting. Nederste del er delvis lagt 
om, uten at det i seg selv oppfattes som problematisk ift. 
Vannforskriften, siden fisk fortsatt kan vandre fritt opp til det 
naturlige fossefallet. Men det antas at gytegrus er blitt «spylt bort» 
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som følge av at store stein og struktur er fjernet i elva, for å lette 
tømmerfløtingen.  

Antatte tiltak:  Tilføre ny gytegrus, som er «spylt bort» pga. kanalisering, og 
muligens noen store steiner.  

Spesielle forhold:  Viktig gyteelv for storørreten i Hurdalssjøen. Det finnes 
elvemusling og potensielt også edelkreps i nedre del. Det er ingen 
grunn til å anta at fisketettheten er så lav pga. søppelfyllingen i 
nederste del (som skal utredes videre uavhengig av dette 
prosjektet). Del av verneplan III for vassdrag (1986).  

Da Hurdalssjøen ble klassifisert etter vannforskriftens prinsipper i 
2016, var en av konklusjonene i rapporten at: «Rekruttering hos 

ørret i innløpselver som er tilgjengelig for oppvandring fra 

Hurdalssjøen bør angis som en risiko for fiskebestanden i 

Hurdalssjøen.» (Brabrand m.fl. 2017) 

Kommentarer:  Øvre del av elva har i hovedsak «God» tilstand også mht. fisk 
(stasjonær fisk, og ikke storørret fra Hurdalssjøen). Nedre del, dvs. 
den strekningen som er tilgjengelig for storørreten fra 
Hurdalssjøen er klassifisert som «svært dårlig tilstand».  

Samarbeidspartnere:  Mathiesen Eidsvold Værk (MEV), Glommens og Laagens 
Brukseierforening (GLB), E-CO Energi AS, Hurdal JFF, Hurdal 
Fiskeadministrasjon og Øvre Romerike Trollingklubb. 
(Opplysningsvesenets Fond og noen få private grunneiere må evt. 
også involveres dersom detaljerte planer skal realiseres. Ingen 
motforestillinger forventes.) Hurdal kommune, Akershus 
fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken deltar aktivt i 
VOU, og stiller seg gjennom dette også bak en utredning av 
Gjødingelva.  

2. Metodikk, resultater og tiltaksplaner 

Huvo har som oppdragsgiver definert en rekke konkrete punkter for hvordan de ønsker at 
denne rapporten skal bygges opp, og hvordan relevante problemstillinger og spørsmål skal 
behandles og besvares. I det følgende er hvert av disse punktene gjengitt som en overskrift, og 
vi besvarer problemstillingene fortløpende. 

Vår fremgangsmåte har vært innhenting av bakgrunnsinformasjon og vurdering av denne, 
samt en befaring av lokaliteten sammen med flest mulig samarbeidspartnere (samtlige mottok 
invitasjon). På befaringen 17/9 2018 deltok Øystein Løvli (MEV), Jonathan Colman (NRAS), 
Petter Snilsberg (Asplan Viak), Kjetil Flydal (NRAS), Thrond Haugen (NMBU), Stig Nordli 
(Hurdal kommune), Christian Juell (Hurdalssjøen Fiskeadministrasjon), Espen Knai (Øvre 
Romerike Trollingklubb), Bjørn Otto Dønnum (E-CO Energi AS) og Helge B. Pedersen 
(Huvo). Under befaringen ble området fotografert, målt og vurdert med hensyn til mulige 
tiltak. Flere faktorer, som eierskap til grunnen og prosjektet, gjennomføring av arbeidet 
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knyttet til tiltak, estetikk, osv. ble diskutert i felt. Denne informasjon danner grunnlaget for 
tiltaksalternativene presentert i denne rapporten. I forkant av befaringen ble det også invitert 
til et oppstartmøte 6/9 2018. Videre ble et arbeidsmøte avholdt i Nannestad 11/2 2019. På 
arbeidsmøtet deltok Jonathan Colman (NRAS), Odin Kirkemoen (NRAS), Andreas Lium 
(NRAS), Bjørn Otto Dønnum (E-CO Energi), Øystein Løvli (Mathiesen Eidsvold Værk), Tor 
Fodstad (Eidsvoll kommune), Terje Ranheim (Eidsvoll Fiskesamvirke) og Helge B. Pedersen 
(Huvo). De andre inviterte var: Akershus Energi v/Jørn Melbye, Akershus fylkeskommune 
v/Estrella Fernandez, Fylkesmannen i Oslo og Viken v/Hedvig Sterri, Hurdal kommune v/Stig 
Nordli, NVE v/Ingrid Haug, Hurdalssjøen Fiskeadministrasjon v/ Christian Juel, Hurdal JFF 
v/Knut Harald Bergem og Øvre Romerike Trollingklubb v/Espen Knai.  

Målet er å presentere hva som kan gjennomføres for å oppnå forbedringseffekter på 
fiskebestanden uten at dette går på bekostning av grunneiers interesser. Hva er aktuelt, 
uaktuelt og hvorfor? 

I. Beskrivelse av vassdraget med kart og foto 

Vi henviser til tabell 1 som viser svært oversiktlige data om det gjeldende vassdraget.  

Gjødingelva renner 7,5 km fra Skrukkelisjøen til Hurdalssjøen (figur 1). Elva har en foss 
(Raufossen) som fungerer som et naturlig vandringshinder (ca. 2 km fra utløpet i 
Hurdalssjøen). Det er antatt at elven en gang for flere titalls år siden kan ha vært en viktig 
gyteelv for storørreten i Hurdalssjøen (Brabrand m.fl. 2009 og Pedersen m.fl. 2017), en 
antakelse som støttes av at lokalkjente personer bekrefter tidligere observasjoner av ørret på 
~2 - 4 kg i gytetiden i elvas nedre deler (pers. med. Dag Langaard og Espen Knai). Det finnes 
elvemusling i Gjødingelva (Sandaas 2014), med størst bestand i øvre deler. I Hurdalssjøen og 
dermed potensielt i nedre deler av Gjødingelva, finnes edelkreps. Selv om det ikke er påvist 
edelkreps i elva (Brabrand 2016), bør man også ta hensyn til elva som potensielt leveområde 
også for edelkreps under restaureringsprosessen. 
 
~1.8km nedstrøms Raufossen endrer elven karakter, og stilleflytende partier med lite svinger 
og variasjon preger Gjødingelvas siste ~1.4km før den møter Hurdalssjøen. 
 

Elva er i dag klassifisert med en «Svært dårlig» økologisk tilstand, med fisk som 
kvalitetselement. Elva ble klassifisert mht. vannkjemi, bunndyr og begroingsalger i 2012 
(Lindholm 2015). Resultatene viste da «Svært god» tilstand for vannkjemi og begroingsalger, 
og «God» tilstand for bunndyr. Elektrofiske på én stasjon over Raufossen og én nedenfor, 
viste svært varierende fisketetthet, fra «Svært god» og til «Svært dårlig» i perioden 1997-2015 
med «God» som dominerende for stasjonen over fossen (stedegen fisk), og «Svært dårlig» for 
stasjonen med oppvandringsmulighet for eventuell storørret fra Hurdalssjøen, med ukjent 
årsak til lav fisketetthet (Brabrand m.fl. 2016). På grunn av den omfattende tømmerfløtingen 
og fjerning av store steiner m.m. i hovedløpet i tidligere tider, er det sannsynlig at dette har 
påvirket mengde og plassering av mindre stein og grus negativt (Espen Knai pers.medd.). 
Mangel på egnet gytesubstrat kan muligens være en årsak til lav tetthet av ørretunger. Dette 
bør kartlegges/undersøkes nærmere.  
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I nedre del er det få gyteplasser og høler. Bunnen kan se fin ut ved første øyekast, men består i 
realiteten av et hardpakket og tett lag av stein øverst. Dette gjør at det finnes lite velegnet 
gytegrus tilgjengelig for fisk, og få hulrom viktig for både evertebrater og rogn.  Det er et 
forholdsvis ensartet dyp, og selv om det er en relativt grei variasjon i steinstørrelse er det få 
gjemme- og standplasser for fisk. I sum fremstår elven som homogen, og lite egnet som 
reproduksjons- og oppvekstområde for fisk.   

Det er liten grunn til å anta at fisketettheten er såpass lav ene og alene pga. avrenning fra 
søppelfyllingen i elvas nederste del (dette utredes videre av Huvo/Hurdal kommune 
uavhengig av dette prosjektet). Vassdraget er en del av verneplan III for vassdrag (1986). Det 
er en god idé å fortsette utredningen mht. avrenning fra søppelfyllingen, da årsaken til den 
dårlige fiskeproduksjonen i elva kan være sammensatt av flere ukjente faktorer. Et 
miljøgiftproblem kan ha vært årsak til en bestandsreduksjon tidligere, men det er naturlig å tro 
at man ville observert en reetablering senere dersom episoder med giftig avrenning fra 
søppelfyllingen var skyld i den lave fisketettheten vi ser i dag.  

Det finnes rester av en gammel fisketrapp bygd i betong ved Raufossen (figur 2). Det har ikke 
lykkes å finne ut mer om hvem som i sin tid bygde den, men lokalkjente personer tviler på at 
den noen gang har fungert tilfredsstillende. Det faktum at det har vært lagt ned en betydelig 
innsats med å støpe fisketrapp og sprenge bort fjell ved Raufossen, tyder imidlertid på at det 
sto en betydelig mengde ørret nedenfor fossen i tidligere tider. Det antas at trappa ble bygget 
omkring midten av 1900-tallet. 
 

 

Figur 1: Kart over Gjødingelva fra Skrukkelisjøen til Hurdalssjøen. Den aktuelle strekningen 

nedenfor Raufossen, hvor tiltak anbefales utført er markert med rød firkant. Gammel støpt fisketrapp 

markert med grønn prikk. Kartgrunnlag: Kartverket WMS (2018). 
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Figur 2. Gammel fisketrapp ved Raufossen, med antatt svært lav virkningsgrad. Røde piler indikerer 

den tenkte vandringsruta, og rød ring indikerer hvor det er støpt trappetrinn. Lokasjon indikert med 

grønn prikk i figur 1. Foto: Helge B. Pedersen. 

 

II. Grunneierforhold 

Det er flere aktuelle grunneiere i det området hvor det skal gjøres tiltak, med Mathiesen 
Eidsvold Værk (MEV) som den største.  

Hurdalssjøen har i dag konsesjonsfri regulering, der også Skrukkelisjøen inngår. Glommens 
og Laagens Brukseierforening (GLB) er regulant, mens E-CO Energi har ansvaret for 
demningen i Skrukkelisjøen der Gjødingelva kommer fra. 

Aktuelle brukerorganisasjoner i området er Hurdal JFF, Hurdalssjøen Fiskeadministrasjon og 
Øvre Romerike Trollingklubb. 

Det er Huvo som er koordinator iht. vannforskriften. 
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III. Flaskehalser og utfordringer 

Elva har tidligere vært brukt til omfattende tømmerfløting, noe som har medført en sterk 
kanalisering av store deler av elva. Elva har et naturlig vandringshinder i form av en foss 
(Raufossen), som ørret og annen fisk fra Hurdalssjøen kan vandre opp til, men ikke forbi. 
Gytegrus og mindre stein som brukes av småørret til gjemmeplasser blir trolig spylt bort på 
grunn av høy vannhastighet i det rette elveløpet, noe som reduserer produksjons- og 
oppvekstpotensialet til elva. I de øvrige delene av elva finnes også lite egnede områder for 
produksjon av evertebrater, grunnet homogen sammensetning av stein, sterk strøm, stedvis 
myk bunn (den nedre bredere meandrerende strekningen), lite død ved og generell mangel på 
egnet vekstsubstrat.  

Strekningen med best gyteforhold for oppvandrende storørret fra Hurdalssjøen vurderes til å 
være fra Raufossen og ~1,8km nedstrøms, før elva blir svært stilleflytende. Her er elva mindre 
kanalisert og har en delvis meandrerende utforming. Bunnforholdene er også mindre 
homogene enn lenger opp i elva. Under en befaring utført av Bjørn Otto Dønnum (pers. medd.) 
en kveld i gytetida til ørreten (tidlig-midten av oktober 2018) ble det observert svært lite fisk i 
de nedre deler, noe som er bekymringsfullt.   

En vesentlig økt kvalitet på gyte- og oppvekstområdene for ørreten, med tilhørende økt tetthet 
av ungfisk, vil potensielt også øke sannsynligheten for (re)etablering av elvemusling i elvas 
nedre partier, ettersom det finnes en god bestand på enkelte partier i øvre del av elva (Sandaas 
2014). Elvemuslingene spres ved at larvene (glochidie/veligerlarve) fester seg på gjellene til 
ørreten (fortrinnsvis ungfisk), som så vandrer og dermed sprer larvene til nye steder.  
Habitatforbedringer for ørreten vil også forbedre skjulmuligheter og leveområder for 
edelkreps, som finnes i en tynn bestand i Hurdalssjøen. Edelkreps er ikke påvist i Gjødingelva, 
så vidt vi er kjent med. 

Bortsett fra edelkreps, elvemusling og storørretbestanden, er det ikke kjent at 
Gjødingelva/denne delen av Hurdalssjøen har rødlistearter eller annet som det må tas spesielle 
hensyn til. 

Habitattiltak i det ovennevnte området bør ha som mål å bremse vannhastigheten på deler av 
strekningen. Dette er et grunnleggende mål, som videre fører til økt retensjon av organisk 
materiale og grovere død ved viktig for evertebrater – og sand/grus viktig for gyting. 
Utbredding av elven, og konstruksjon av kulper gjennom utgraving og flytting av stor stein 
anses som de mest kostnadseffektive metodene for å oppnå lavere vannhastighet på deler av 
strekningen. Det vil være viktig å gi vannet mer plass der man kan, spesielt på sørsiden av 
elveløpet der det ikke er bebyggelse. Her bør det vurderes nye løp og/eller et bredere 
hovedløp for å få vannhastigheten noe ned.  

Gjedde er påvist i nedre deler av elva, på elfiskestasjon «Gjød-1» (UTM32, 6699194N, 
612027Ø) (Brabrand m.fl. 2016). I området der Gjødingelva møter Hurdalssjøen er det også 
et stort areal med velegnet habitat for gjedde. Det antas at gjedde er en ikke ubetydelig 
predator i dette området, noe som kan virke sterkt begrensende på både oppvandring og 
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nedvandring av ørret til/fra Gjødingelva. Utfisking av gjedde bør vurderes parallelt med 
fysiske habitattiltak i Gjødingelva.  

 

IV. Løsningsforslag for fysiske utbedringer 

På dette punktet presenterer vi alternativer skissert fra tidligere planer, samt egne alternativer 
og redegjør for positive og negative sider ved hvert enkelt forslag. Vi vil presentere de 
elementene ved hvert forslag som vil være viktig for beslutningstagerne. Estimerte priser, 
andre detaljer og vår rangering av foreslåtte tiltak følger i neste kapittel. Målene for hvert 
tiltak er først og fremst å øke elvas produksjonspotensiale for storørret fra Hurdalssjøen. 

Følgende sju alternativer blir evaluert i denne rapporten: 

0)       0-alternativet: beholde dagens elveløp uten endringer.  

Målet ved dette alternativet er å opprettholde dagens situasjon. Dette alternativet vil beholde 
den lave produksjonen av ørret, spesielt storørret fra Hurdalssjøen, i Gjødingelva. Økologisk 
tilstand vil være uforandret. Dette alternativet anses kun som aktuelt dersom kostnaden av 
andre alternativer blir for høy, eller nødvendige tillatelser til implementering av fysiske tiltak 
ikke gis.  

i) Utlegging av gytegrus 

Uten andre tiltak vil dette tiltaket sannsynligvis være fåfengt, og den utlagte gytegrusen vil 
etter all sannsynlighet spyles bort igjen i løpet av en sesong eller to. I noen områder av elven 
må vannhastigheten bremses dersom dette tiltaket skal gi ønsket effekt. Dette kan best gjøres 
ved å stedvis gjøre elven bredere (se alternativ v), eller gjennom graving og plassering av stor 
stein danne kulper av varierende størrelse (se alternativ ii). Førstnevnte gjøres ved å grave ut 
elvebredden enkelte steder for å tillate elven noe lateral bevegelse, primært i yttersvinger, slik 
at elven bredder seg ut ved økt vannføring – heller enn at vanntrykket økes i dagens elvekanal. 
Sistnevnte vil også kunne bidra til å stedvis bremse vannhastigheten og dermed øke 
retensjonen av sand, grus og organisk materiale/død ved. Kulper fungerer også som 
overvintringsplasser for både ungfisk og eventuelt overvintrende gytefisk. 

I kombinasjon med nødvendige parallelle tiltak, vurderes utlegging av gytegrus å være et 
viktig, forholdsvis rimelig og enkelt gjennomførbart tiltak med hensyn til å øke produksjonen 
av fisk i Gjødingelva. 

I elver hvor potensialet for mobilisering av sand, grus og mindre stein vurderes som høyt slik 
som tilfellet er her, anbefales utlegging av gytegrus relativt høyt opp i elven – slik at elven 
selv kan fordele gytegrusen nedover på naturlig måte. Dette er også en egnet metode for 
vurdering av effekten av eventuelle andre tiltak nedstrøms utleggingen av gytegrus, ettersom 
man kan overvåke og dokumentere bevegelsen på grusen i grove trekk sesong for sesong. 
Figur 3 nedenfor indikerer anbefalte områder for utlegging av gytegrus, og angir samtidig et 
oversiktsbilde over andre foreslåtte tiltak (ripping av bunnsubstrat angis på egen figur under 
alternativ vi). Det anbefales ikke å plassere ut store mengder gytegrus rett i overkant av 
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utgravde og steinsatte kulper, da disse lett kan fylles fullstendig igjen på kort tid. Grusen kan 
gjerne plasseres i nedre del av – og direkte nedenfor utgravde kulper. Da er tanken at noe grus 
havner i kulpen, og resten av grusen spres nedstrøms gjennom partier med utplassert stor stein.  

Grus i størrelsesorden 5-50mm med et visst kalkinnhold er velegnet. Vi anbefaler utlegging 
av 3 tonn gytegrus på hver av lokasjonene angitt med oransje sirkel i figur 3.  

 

Figur 3: Oversiktsbilde som viser foreslått plassering av gytegrus i forhold til andre foreslåtte tiltak. 

Plassering av gytegrus er angitt med oransje sirkel. Røde sirkler angir foreslått konstruksjon av 

kulper, grønne felt angir områder for plassering av stor stein, og lyse skraverte felt angir foreslåtte 

områder for utbredding av elva. Kartgrunnlag: Kartverket 2019 (WMS). 

 

ii) Utlegging/flytting av større steiner, og graving av kulper 

Dette som enkeltstående tiltak vil med all sannsynlighet kun ha effekt i korte perioder. Ved 
flom vil alt av grus og sand rundt enkeltstående store steiner graves bort av strømmen. 
Grupper av større stein kan riktignok bremse vannet og bidra til å danne kulper som kan holde 
igjen død ved og gytegrus. Nøkkelen for at dette tiltaket skal kunne bidra til økt reproduksjon 
av storørret fra Hurdalssjøen i Gjødingelva, er å kombinere med flere tiltak. Spesielt sentrale 
kombinasjonstiltak er da alternativ i, iv, v og vi.  

Målet med dette tiltaket i Gjødingelva er todelt, og omfatter kulpdannelse og plassering av 
stor stein enkeltvis eller i grupper i elveløpet. Når det gjelder kulpdannelse, så anbefales 
plassering av stor stein relativt tett i overkant i kombinasjon med noe utgraving for økt dybde 
i kulpene ved hjelp av gravemaskin. Hensikten med dette er å skape variasjon som med 
roligere vannhastighet i kulp øker retensjonen av organisk materiale og egnet gytegrus i 
Gjødingelva. Det anbefales å utvise forsiktighet når det gjelder plassering og størrelse på 
kulper, med tanke på hvor vannet kan ta veien ved flomepisoder og eventuell oppstuving av is. 
Steinene som plasseres må være store nok til å ikke mobiliseres ved flom, og plasseres på så 
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stabil grunn som mulig slik at ikke underlaget risikerer å settes i bevegelse ved flom. Fjerning 
av løs stein, og deretter plassering av stor stein gjøres enkelt og relativt raskt av en erfaren 
maskinfører med gravemaskin. Kulper og struktur i elveløpet vil kunne bidra til at isgangen 
blir mindre ekstrem/synkron, ved at isen løsner/tiner i forskjellig takt på forskjellige steder i 
elva dersom vannhastigheten varierer mer i elva enn den gjør i dag. I tillegg vil stødige 
strukturer i elveløpet kunne holde igjen noe is, slik at ikke alt kommer på en gang. Skuring av 
elvebunnen ved voldsom isgang er ikke gunstig for livet i elva, og bør alltid hensyntas ved 
habitatforbedring i kanaliserte elver.  

Stor stein – enkeltvis eller i grupper er også viktige strømbrytere som skaper et variert 
strømbilde og et mer variert habitat. Ørret (både oppvoksende fisk og fisk på gytevandring) er 
territorielle av natur, og vil i områder med mye stor stein se mindre til hverandre. Et habitat 
med mye grove strukturer vil dermed kunne huse langt flere territorielle fisk, enn et typisk 
kanalhabitat. I elver hvor flomtoppene ikke er ekstreme, vil også enkeltvis plassert stor stein 
kunne bidra til å holde gytegrusen på plass.  

En oversikt over forslag til graving av kulper og plassering av stor stein følger nedenfor i 
figur 4, med videre detaljering fra øverst til nederst i aktuell elvestrekning; figur 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4 og 4.5. Prosjektområdet hvor kulpdannelse er aktuelt, er fra Raufossen og ~1.8km 
nedstrøms. Endelige beslutninger vedrørende risikovurdering – og da spesielt vedrørende 
plassering av stor stein i forbindelse med etablering av kulper anbefales tatt på detaljert 
befaring i – eller før anleggsperioden. Foreslåtte kulper i denne rapporten er vurdert med 
hensyn til sikkerhet (høydeforskjell og vanntrykk) for tilgrensende eiendommer. 

Der det graves ut kulper bør tilgrensende stein være av såpass størrelse at elven ikke flytter på 
mengder av de – for at kulpene ikke skal fylles igjen av seg selv. Steinsetting indikert i rødt 
og grønt i figur 4.1-4.5 baserer seg på store steiner som ikke flytter seg ved flom og isgang, 
gjerne Ø>1m. 
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Figur 4: Oversikt over foreslåtte kulper i prosjektområdet (inntegnet i rødt), og foreslåtte områder for 

plassering av stor stein – enkeltvis eller i grupper (inntegnet i grønt). Videre detaljering følger 

kronologisk nedenfor. Kartgrunnlag: Kartverket 2019 (WMS). 

 

Figur 4.1: Foreslått utplassering av stor stein like nedstrøms Raufossen, med primær hensikt å øke 

retensjonen av egnet gytesubstrat (se alternativ i – utlegging av gytegrus). Kartgrunnlag: Kartverket 

2019 (WMS). 



Restaurering av Gjødingelva  www.naturrestaurering.no  

14 
 

 

Figur 4.2: Steinsetting i overkant kulp markert i rødt. Utgraving av kulp markert i blått. Plassering av 

stor stein enkeltvis markert med grønt. Kartgrunnlag: Kartverket 2019 (WMS).  

 

Figur 4.3: Steinsetting i overkant kulp markert i rødt. Utgraving av kulp markert i blått. Plassering av 

stor stein enkeltvis markert med grønt. Kartgrunnlag: Kartverket 2019 (WMS).  
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Figur 4.4: Steinsetting i overkant kulp markert i rødt. Utgraving av kulp markert i blått. Plassering av 

stor stein enkeltvis markert med grønt. Kartgrunnlag: Kartverket 2019 (WMS). 

 

Figur 4.5: Steinsetting i overkant kulp markert i rødt. Utgraving av kulp markert i blått. Plassering av 

stor stein enkeltvis markert med grønt. Her vil steinsetting i overkant kulp lede vanntrykket vekk fra 

utsatt eiendom i sør i perioder med høy vannføring. Kartgrunnlag: Kartverket 2019 (WMS). 
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iii) Utlegging av død ved 

Dette bør gjøres uansett hvis man først får i gang økt fiskeproduksjon, men hjelper lite hvis 
det er lite fisk i utgangspunktet. Manuell tilførsel av død ved bidrar til økt produksjon av 
evertebrater og flere skjulesteder for fisk. Død ved må sikres for å tåle fluktuasjoner i 
vannføring, noe som kan gjøres ved grundig steinsetting, eksempelvis ved dugnadsinnsats på 
lav vannføring. Kombinert med plassering av stor stein, dannelse av kulper og utbredding av 
elveløpet – tiltak som alle bidrar til å stedvis bremse vannhastigheten vil mer død ved og 
organisk materiale også holdes tilbake ved naturlige prosesser.  

For at et slikt tiltak skal ha effekt over tid, er det fornuftig å legge ut intakte trestammer med 
kvist/blader/barnåler. Dimensjoner på trestammer som plasseres med håndkraft vil typisk 
være Ø = 7-25cm, og lengde = 3-6m. Plassering i kulper og rolige områder av elva 
foretrekkes, ettersom dette er foretrukket habitat for svært mange evertebrater – og elva her 
vil bruke lenger tid på å slite ned/bort veden. Skogrydding gir råvaren, og steiner for å holde 
veden på plass i elva finnes det rikelig av på stedet. 

iv) Utfisking av gjedde 

Området hvor det er aktuelt med utfisking av gjedde, er i de nedre stilleflytende delene av 
elva samt i ospartiet der elva møter Hurdalssjøen. Formålet med tiltaket er å redusere 
predasjonen på ørret som vandrer mellom oppvekstområdene i Gjødingelva – og Hurdalssjøen. 
Det er spesielt på slutten av vårflommen i elva (småørret vandrer til Hurdalssjøen), og ved 
gytevandring på høsten (storørret vandrer opp Gjødingelva) at predasjon fra gjedde er 
problematisk.  

I mai er det typisk en fortetting av gjedde på grunt vann i gytetiden, og dette vil være et 
velegnet tidspunkt for utfisking. Ruser anbefales brukt, men fangst med sportsfiskeredskap 
organisert av eksempelvis Hurdal JFF, Hurdalssjøen Fiskeadministrasjon og Øvre Romerike 
Trollingklubb vil kunne bidra positivt. Fiskekonkurranser med premier trekker fort til seg 
både ivrige og dyktige fiskere.  

Gjedde anses for å ha relativt lav fangbarhet i garn, og derfor fraråder vi garn som metode ved 
målrettet utfisking av gjedde.    

v) Utbredding av elveløpet 

Å åpne opp elveløpet i bredden betyr at elva tillates å beslaglegge et større areal. Dette er ikke 
alltid mulig på grunn av menneskeskapte strukturer/bygninger som vil bli utsatt for flomrisiko 
i nærheten av elva, noe som må vurderes nøye på hver enkelt lokalitet basert på elvas 
flompotensiale og avstand/høydeforskjell til tilgrensende eiendommer. Målet med et slikt 
tiltak vil være en økning i habitatheterogenitet ved å legge til rette for strukturer som holder 
tilbake død ved og som skaper naturlig graving både vertikalt (kulper) og horisontalt 
(utvidelser, bakevjer og eventuelt sideløp).  

Egnede områder er spesielt steder der det er bygget forbygninger i perioden med 
tømmerfløting. Jobben gjøres med gravemaskin, hvor man enten flytter eksisterende 
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forbygning lenger inn på land (og dermed beholder en form for flomsikring), eller ved at 
forbygning fjernes helt. Utbredding av elveløpet kan også gjøres på steder hvor ingen 
forbygning eksisterer, men hvor man ønsker at elva skal få bevege seg mer lateralt. På denne 
måten vil elva kunne grave og danne kulper og større svinger, hente organisk materiale viktig 
for livet i elva, og dermed øke habitatvariasjonen på naturlig måte. Dersom elva tillates mer 
lateral bevegelse på den ene siden, vil vanntrykket også minke på motsatt side i perioder ved 
flom – sammenliknet med tidligere.  

Ved utbredding av elva anbefales ikke fjerning av trær, jord, etc., kun en bearbeiding av 
elvebredden slik at elva tillates å grave i perioder med økt vannføring. Nedenfor i figur 5 og 
videre i figur 5.1 og 5.2 følger et forslag til to områder hvor en utbredding av elveløpet kan 
være aktuelt i Gjødingelva.    

 

Figur 5: Oversiktsbilde over to foreslåtte områder for utbredding av Gjødingelva, indikert med 

nummer og skravert område. Videre detaljering følger kronologisk i figur 5.1 og 5.2 nedenfor. 

Kartgrunnlag: Kartverket 2019 (WMS).  
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Figur 5.1: Det øvre foreslåtte området for utbredding av Gjødingelva. Her er høydeforskjellen lav i 

terrenget på sørsiden av elva, før det stiger hele 30m opp mot anleggsvei som vises i nedre venstre 

billedkant. Kartgrunnlag: Kartverket 2019 (WMS).  

 

Figur 5.2: Det nedre foreslåtte området for utbredding av Gjødingelva. Her er høydeforskjellen 

relativt lav i terrenget på nordsiden av elva, med en terrengrygg parallelt med elva 6-10m på 

nordsiden. En utbredding her vil også kunne ta imot vann ved eventuelle flomepisoder, og kan dermed 

virke beskyttende for eiendom på sørsiden. Kartgrunnlag: Kartverket 2019 (WMS). 
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vi) Ripping av armert bunnsubstrat 

Åpning av det armerte bunnsedimentlaget som fører til dårlige gytehabitater, mindre 
tilgjengelige skjulesteder i elvebunnen, dårligere ungfiskhabitater og redusert 
ungfiskproduksjon utføres i praksis med en gravemaskin med en ripper/klo som løsner opp 
det armerte øvre laget på bunnen. Resultatet er en «luftigere» bunn, med bedrede 
gytemuligheter og flere hulrom som gir viktige skjulesteder for både ungfisk og evertebrater.  

Denne metoden er anerkjent i elver med tilsvarende problematikk som i Gjødingelva, og kan 
anbefales. Metoden frigjør sand og finere partikler, som spres nedover med strømmen i 
perioden arbeidet pågår. I Gjødingelva ripping utført før tiltak som graving av kulper, 
plassering av stor stein, utlegging av gytegrus og utlegging av død ved. Som enkeltstående 
tiltak må dette anses å ha midlertidig effekt, ettersom man behandler symptomet og ikke 
årsaken. I regulerte elver er hardpakkede armerte topplag vanlig. Normalt 
gjentakelsesintervall vurderes til hvert 10-20år, men vil variere fra elv til elv.  

Totalt elveareal i prosjektområdet er med arealberegningsverktøy fra Kartverket estimert til 
~26000m². I figur 6 nedenfor følger et forslag til hvor ripping anbefales utført, og estimert 
areal på angitte områder. Ripping av bunnsubstrat anses å være mest gunstig i områder hvor 
det ellers legges til rette for bedring av gyteforholdene med flere tiltak: graving av kulper og 
plassering av stein og gytegrus. Fremdrift og kostnad ved ripping må vurderes, og legge 
føringer for hvor stort totalt areal av elvebunnen som rippes.   

 

Figur 6: Oversikt over foreslåtte områder for ripping av elvebunnen i Gjødingelva, med estimert areal 

på inntegnede områder angitt. Alle foreslåtte områder dekker strekninger hvor graving av kulper og 

plassering av stor stein også er foreslått. Kartgrunnlag: Kartverket 2019 (WMS).  
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Oppfølgingsundersøkelser 

Datagrunnlaget for Gjødingelva, og spesielt nedenfor vandringshinderet er veldig begrenset 
de siste årene. Det bør gjennomføres elfiske med flere stasjoner nedenfor vandringshinderet 
Raufossen. En utvidet undersøkelse med eksempelvis 4-5 stasjoner i prosjektområdet 
nedstrøms Raufossen vil kunne avdekke hvor lav tettheten av ørret er for strekningen 
tilgjengelig for storørreten fra Hurdalssjøen.  

Det vil også være sentralt å overvåke bevegelsen av gytegrus i elva, hvor man dokumenterer 
massetransporten, hvor grusen blir liggende og hvilke strukturer i elva som bidrar til dette. 
Dette vil gi svært nyttige data for fremtidige oppfølgingstiltak i Gjødingelva.   

Anbefalte tidspunkt for implementering av de foreslåtte tiltak 

I Gjødingelva er det påvist noe ung ørret (Brabrand m. fl. 2016), men i såpass beskjedne 
mengder (og uavhengig av storørretstammen i Hurdalssjøen) at tidspunkt for implementering 
av fysiske tiltak ikke er kritisk. Dette gjelder også de nedre delene av elva før møtet med 
Hurdalssjøen, hvor det kun opplyses om sporadisk oppvandrende fisk og gyting (Brabrand m. 
fl. 2016). Det primære vil være å legge arbeidet til en tid hvor vannføring er lav, typisk 
sensommer (august), eller tidlig på vinteren (november/desember). 

 

V. Kostnadsestimater og rangering av løsningsforslagene  
Lokalitet 
(med GPS-
pos.) 

Tiltak Kort 
beskrivelse 

Forventet effekt Estimert pris (eks. 
mva) 

Rangering (fra 
viktigst til minst 
viktig) 

60°25'08.4"N 
10°58'25.1"Ø 

0 Beholde 
dagens 

elveløp uten 
endringer 

Ingen - 7 

60°24'51.7"N 
11°00'53.8"Ø 
 
60°24'42.8"N 
11°01'24.5"Ø 
 
60°24'42.4"N 
11°01'54.8"Ø 
 
60°24'50.8"N 
11°02'10.8"Ø 
 
60°24'52.9"N 
11°02'19.9"Ø 

i Utlegging av 
gytegrus 

Økt 
reproduksjon av 
oppvandrende 
storørret fra 

Hurdalssjøen. 

25t gytegrus: i 25 
stk. 1000kg sekker: 

15.000. 
Evt. 25t grus i 

løsmasse: 5000. 
 
Frakt med lastebil 

(Dal/Jessheim-
Gjødingelva) 6.000. 

Utlegging vha. 
helikopter: 43.500 
(oppmøte 3000, 3 

timers lossing 
40.500). 

Helikopterløsning: 
ca. 55.000 

 

2 

60°24'51.7"N 
11°00'53.8"Ø 
 
60°24'42.8"N 
11°01'24.5"Ø 

ii Utlegging/fly
tting av 

større steiner, 
og graving 
av kulper 

Bedre 
retensjonen av 
egnet gytegrus 

og organisk 
materiale. Flere 

800-1000kr/t. 
1000 m2 per 
arbeidsdag. ¨ 

Totalt: 2 
arbeidsdager = 16-

1 
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60°24'42.4"N 
11°01'54.8"Ø 
 
60°24'50.8"N 
11°02'10.8"Ø 
 
60°24'52.9"N 
11°02'19.9"Ø 

skjulesteder og 
hvileplasser for 

fisk.  

20.000. 
 
 

60°24'51.7"N 
11°00'53.8"Ø 
 
60°24'42.8"N 
11°01'24.5"Ø 
 
60°24'42.4"N 
11°01'54.8"Ø 
 
60°24'50.8"N 
11°02'10.8"Ø 
 
60°24'52.9"N 
11°02'19.9"Ø 

iii Utlegging av 
død ved 

 Økt antall 
evertebrater, og 
dermed bedret 

næringsgrunnlag 
for fisk. Flere 

skjulesteder for 
fisk.  

800-1.000kr/t. 
1000 m2 per 

arbeidsdag. Bruk av 
lokal død ved.  

 
Totalt: 8-12.000. 

5 

60°24'17.9"N 
11°03'13.8"Ø 

 
60°24'31.6"N 
11°03'06.4"Ø 

iv Utfisking av 
gjedde 

Lavere 
predasjon på 

opp- og 
nedvandrende 

fisk. Økt 
bestand av ørret 

i elva. 

70000-100000. 
Her kan man spare 

inn mye på 
dugnadsarbeid.  

4 

60°24'53.2"N 
11°02'20.0"Ø 

 
60°24'44.6"N 
11°01'04.6"Ø 

 
 

v Utbredding 
av elveløpet 

Gunstige 
naturlige 
prosesser 

stimuleres. Elva 
tillates å grave, 

og henter 
organisk 

materiale på 
egen hånd.  

800-1000kr/t. 
1000 m2 per 
arbeidsdag. 

Totalt: 2 
arbeidsdager = 16-

20.000. 

6 

60°24'51.9"N 
11°02'12.0"Ø 

 
60°24'42.5"N 
11°01'53.9"Ø 

 
60°24'43.2"N 
11°01'23.5"Ø 

vi Ripping av 
armert 

bunnsubstrat 

Vesentlig 
forbedring i 

gytemuligheter 
og 

oppveksthabitat 
for ørret. 

800-1000kr/t. 
1000 m2 per 

arbeidsdag. 9000 
m2 = 72-90.000. 

Transport mellom 
områder og 

opp/ned elva: 
10000. Totalpris: 

80-100.000. 
Transportkostnader 
reduseres i forhold 
til totalpris på hvert 
enkelt tiltak jo flere 
tiltak som utføres. 

 

3 
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VI. Mulige finansieringsløsninger 

Vi foreslår at Regulant/fallrettshaver, Hurdalssjøen FA, Hurdal JFF, Hurdal kommune og evt. 
også grunneiere bidrar til en felles finansiering. Huvo kan også være en aktuell økonomisk 
bidragsyter til habitatforbedrende tiltak.  

Det kan også søkes om tilskudd til vannmiljøtiltak – generell vassforvaltning fra 
Miljødirektoratet. Det kan argumenteres med et mål om å forbedre den økologiske tilstanden. 
Fylkeskommune har midler som bl.a. kan brukes til å forbedre kunnskapsgrunnlaget i 
vassdraget, og/eller fiskeforvaltningstiltak. Det er ingen søknadsfrist eller egne skjemaer, og 
det er mulig å søke om tilskudd til vann/miljø fortløpende. 

 

VII. Regelverk, tillatelser og søknader 

Fylkeskommunen må søkes jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk §7 og Forskrift om fysiske 
tiltak i vassdrag.  

Grunneiere, fallrettshaver/regulant, Hurdal JFF, Hurdalssjøen FA, Øvre Romerike 
Trollingklubb og eventuelt Hurdal kommune kan med fordel søke om finansiering og 
nødvendige tillatelser i fellesskap. En av disse bør påta seg å være tiltakshaver.  

Ingen kulturminner berøres av de foreslåtte tiltak langs Gjødingelva (figur 7).  

 

Figur 7: Ingen kulturminner berøres av de foreslåtte tiltak langs Gjødingelva. Prosjektområdet 

inntegnet i rødt. Kartgrunnlag: Kartverket/Kulturminnesøk 2019 (WMS). 
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