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Innhold 

 

• Formål med turen 

• EUs rammedirektiv for vann- Danmark 

• Sjøørret som inntektskilde 



Formålet med turen 

• Hensikten med turen var å bygge nettverk, 
hente inn ny kunnskap og erfaringer fra andre, 
og forsøke å skape en felles forståelse for 
hvordan vi kan arbeide videre med et 
utviklingsrettet næringsfokus for sjøørret i 
Oslofjorden.  



 
EUs rammedirektiv for vann- Danmark 

 
– 4 vannområder- 23 vann planer 

– Vann planene  

• Restaurering av elver 

• Miljøtilstand i sjøen, elver/ bekker og grunnvann, 
basert på ørreten 

 

– Statlige innsatsplaner implementeres i 
kommunale handlingsplaner for å styrke 
virkemidlene 

 



Ministeriets fem vannveier: 
• Kunnskapsgrunnlag 
• Virkemiddel-mer målrettet 
• Finansiering 
• Folkelig engasjement 
• Samarbeid og rollefordeling 
  
Det er stort fokus på: 
• Utslippsløsninger og forskning på næringstoffinnholdet i 

dreneringsvann 
• Denitrifisering  
• Målrettet plassering og tilpasning for lokale muligheter 
• Alternativt:  Nitrogenopptak i havet langt fra kilden (stenrev og 

muslinger, alger)  
 

Konklusjon: 
• Vandplanarbeidet fortsetter, og har forsatt behov for reduksjon av 

næringstoffer. 
• Rammevilkår går mot mer målrettet innsats, mer dialog med 

interessenter og mer innovation ang. virkemidler 
• Alternative finansieringskilder 
• Fokus er på ”end of pipe” løsninger og denitrifikation eller N-opptak i 

havet. 
 



Odenseå 

 

 

• Tidligere kanalisert, og senka. 

• 38 000 daa båndlagt jordbruksmark, for å 
tilbakeføre Odense å til naturlig 
meandrerende elv.  

• Pålagt grasproduksjon eller beite. 



 







 



 



 

MÅL: Fyns Laksefisk – bringe den originale 
havørred tilbage i vandløbene  



Klekkeriet 
• Henter gyteklar sjøørret fra elvene (ca 300 fisk) 

• Stryking og klekking  ca 800 000 sjøørret pr år. 

• Settes ut igjen som smolt nær munningene i 
gytebekkene. 

• Lønnsomt. Investerer 400 kr/ fisk- får 2000 kr/ fisk 

• Vassdraga har begynt å reprodusere naturlig 

 



Hva har vi lært? 

• Erfaringene som våre danske naboer har fått, kan overføres og tilpasses 
norske forhold. 

• Viktig å se sammenhengen mellom ervervsutvikling og 
naturgjenoppretting. 

• Vilje til å satse og ha gjennomføringskraft er en utfordring for Norge. 
• Sjøørreten er en viktig næringsutvikling som kan gi økt økonomisk 

gevinst til kommunene. 
• Et godt kunnskapsgrunnlag, planer for strategi og finansiering må på 

plass.  
• Politisk vilje til å avsette nødvendige ressurser til miljøforbedrende 

tiltak.  
• Bred medvirkning og samarbeid med lokale foreninger/grunneiere gir 

viktig kunnskapsoverføring.  
• Skape engasjement ved å gi god informasjon og bruke media aktivt.  
• Orientering og nødvendige forhandlinger med grunneiere. 


