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Sammendrag 

Selvreproduserende sjøørretbestander finnes langs hele norskekysten og sjøørretens evne til å 

utnytte selv de minste vannforekomster til gyting gir arten særpreg. Som et resultat av menneskelig 

påvirkning har mange sjøørretbestander gått tapt, og mange sårbare bestander opprettholdes i dag 

ved hjelp av tiltak for å forbedre eller opprettholde tilstrekkelig gode gyte- og oppvekstforhold. I 

denne rapporten har vi tatt utgangspunkt i tre viktige sjøørretbekker i Vestby kommune i Akershus 

fylke; Hølenelva, Solbergbekken og bekkene i Emmerstadbukta.  

 

På oppdrag fra Vestby kommune har vi gjennom befaringer og innhenting av tilgjengelig kunnskap 

fra ressurspersoner og allerede foreliggende litteratur foretatt en vurdering av forholdene for 

sjøørreten i disse vassdragene. Befaring av lokalitetene ble gjennomført i løpet av høsten 2016. 

Kunnskapsinnhentingen har resultert i en fremstilling av en rekke aktuelle tiltak. Følgende tiltak 

og aspekter rundt disse er behandlet; anlegg av fisketrapper, sprengning og ryddearbeider i fjell og 

grov stein, anlegg av terskler, strømbrytere og forbygninger, ryddearbeider og vegetasjonspleie, 

graving av høler og kulper, tilførsel av gytegrus og utlegging av større steiner, samt endring av 

eksisterende bekke- og elveløp. 

 

Konsekvenser knyttet til gjennomføring av tiltak generelt er blitt behandlet. En innføring i 

relevante temaer angående erosjon, avrenning, forsøpling, grunneierforhold og relevant lovverk er 

også gitt. Det er videre foretatt en vassdragsbeskrivelse med en tilhørende vurdering av hvilke 

tiltak som vil være aktuelle for hver enkelt lokalitet. Hølenvassdraget, Solbergbekken og bekkene 

i Emmerstadbukta representerer et bredt spekter av elver på grunn av relativt store variasjoner i 

fysiske forhold, slik at vurderinger gjort i denne rapporten også vil kunne ha overføringsverdi til 

andre vassdrag i kommunen.   
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1. Innledning  

1.1. Bakgrunn 

Sjøørret (Salmo trutta trutta) finnes langs hele norskekysten, og lever naturlig i alt fra de store 

elvene til de små bekkene. Totalt langs hele kysten finnes det omlag 1161 vassdrag hvor det har 

vært eller fremdeles er selvreproduserende sjøørretbestander (Miljødirektoratet, u.å.). Sjøørretens 

evne til å utnytte selv de minste vannforekomster til gyting gjør denne arten unik. I tillegg til å 

benytte seg av de større elvene, tar den også i bruk mindre sideelver, små bekker, flomløp, områder 

i elver med stilleflytende vann og innsjøer. På grunn av menneskelig påvirkning har mange av 

sjøørretbestandene gått tapt, og mange bestander er fremdeles å anse som truede eller sårbare. 

Flere elver med sårbare bestander opprettholdes i dag ved hjelp av tiltak for å forbedre eller 

opprettholde tilstrekkelig gode gyte- og oppvekstforhold for sjøørret (Miljødirektoratet, u.å.).  

                                  

Sjøørretbestandene i Oslofjorden og langs Skagerrakkysten er truet av en rekke variabler, hvor det 

er store kunnskapshull om trusselfaktorer, effekter og aktuelle tiltak i vassdragene (DN, 1996). 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (1999) påpeker at ulovlig fiske etter sjøørret og inngrep i 

vassdragene fremstår som de største trusselfaktorene for sjøørreten. Skagerrak- Oslofjord- 

regionen er befolket med 46 % av landets innbyggere, og kystområdene med tilhørende vassdrag 

utsettes derfor også for et stadig større press fra inngrep som utbygging, forurensning, og 

tilrettelegging av rekreasjonsområder (DN, 1996).  

 

Utbygging og utnyttelse av vassdrag har resultert i utrydding av mange unike sjøørretbestander 

(Fylkesmannen i Østfold, 2015). Flere vassdrag er lagt i rør eller fylt igjen, og grøfting, 

kanalisering og vannuttak til ulike formål kan redusere og tørrlegge enkelte vassdrag i perioder av 

året (Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 1996). Demninger, bekkelukkinger og kulverter kan også 

hindre sjøørreten i å komme seg til gode og viktige gyteområder (Fylkesmannen i Østfold, 2015). 

For å gjøre gyteplasser og leveområder tilgjengelige for sjøørreten igjen, er det en rekke tiltak som 

kan gjennomføres for å bedre vilkårene og bidra til å redde de gjenværende bestandene av sjøørret 

(Fylkesmannen i Østfold, 2015). 

 

I denne rapporten har vi med bakgrunn i nevnte utfordringer sett nærmere på tre vassdrag i Vestby 

kommune; Hølenselva, bekkene i Emmerstadbukta og Solbergbekken. På oppdrag fra Vestby 
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kommune har vi gjennom befaringer og innhenting av tilgjengelig kunnskap fra ressurspersoner 

og allerede foreliggende litteratur foretatt en vurdering av forholdene for sjøørreten i vassdragene. 

Med utgangspunkt i den innsamlede kunnskapen har vi kommet med forslag til og diskutert mulige 

tiltak for å forbedre gyte- og oppvekstforholdene for sjøørreten på disse lokalitetene. Bekkene vi 

har tatt utgangspunkt i har stor variasjon i fysiske forhold, og representerer i så måte et bredt 

spekter av vassdrag. Hvilke tiltak som er gunstig i de ulike bekkene vil derfor variere etter 

forholdene i de enkelte vassdragene. I rapporten følger en teoretisk del om sjøørret og beskrivelse 

av potensielle tiltak for å bedre gyte- og oppvekstforhold generelt. En redegjørelse av relevant 

regelverk knyttet til forvaltningen av sjøørret vil også bli behandlet (Vedlegg 1). Vi tar for oss 

hvert enkelt vassdrag med tilhørende vassdragsbeskrivelse, etterfulgt av en vurdering av aktuelle 

tiltak i de enkelte vassdragene. Videre bes merke at konkrete kostnadsbilder for ulike tiltak ikke 

er inkludert, da dette bør gjøres av tiltakshaver ved mer nøyaktig planlegging knyttet til spesifikke 

prosjekter.  
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1.2. Sjøørretens utbredelse og biologi  

Ørreten (Salmo trutta L.) er en anadrom laksefisk som har sin naturlige hovedutbredelse i Europas 

nordlige halvdel. Ørreten kom vandrende inn fra sjøen etter siste istid, og har kolonisert norske 

innsjøer og vassdrag ved hjelp av landheving, is-oppdemminger og mennesker (DN, 1996). Ørret 

er blitt båret opp til sjøer på fjellet, og blitt satt ut i vassdrag for å være en ressurs for oss i årevis, 

trolig allerede i steinalderen (Borgstrøm, 2000). Siden da har vi forvaltet, fisket og kultivert ørret 

fram til dagens status, på både godt og vondt. 

 

Brunørret og sjøørret tilhører samme art men har forskjellig livshistorie. Brunørreten er stasjonær 

i ferskvann og tilbringer hele livet innenfor samme vassdrag, mens sjøørretens utvandring er en 

tilpasning for å øke både næringsopptak og vekst (Jonsson, 2000). Sjøørret og brunørret kan uten 

problemer gyte sammen og få levedyktige avkom. I slike sammenhenger arver avkommet atferden 

til en av foreldrene (Miljødirektoratet, u.å.). Generelt gyter ørreten i rennende ferskvann, i alt fra 

store elver til små bekker som potensielt kan tørke ut sommerstid (DN, 1996). Sjøørretyngel 

klekkes om våren, og ørretyngel (parr) står i gruntvannsområder med god tilgang på næring og 

skjul den første tiden (Fagrådet, 2016). Parren er svært territoriell, og forsvarer næringsrevir mot 

konkurrenter av samme art. Denne aggressiviteten mot artsfrendene avtar derimot når parren blir 

til smolt (tilpasser seg et liv i saltvann), hvor den har større tendens til å samles i stim (Jonsson & 

Finstad, 1995).  

 

I Sør- Norge begynner smolten vanligvis utvandringen når den er ca. to år gammel, og rundt 15 

cm lang (Fagrådet, 2016). Når smolten først er kommet seg til sjøen, vil den oppholde seg der hver 

sommer i to eller tre år før den blir kjønnsmoden, og vandrer tilbake til bekken hvor den selv ble 

klekket, for å gyte (Fjeldseth, 2014). Ørreten er en opportunistisk predator (Jonsson, 2000) og 

spiser ofte det næringsdyret som finnes i størst mengde til enhver tid (Fagrådet, 2016). Det er lite 

kunnskap om hva ørreten spiser mens den er i sjøen, men de undersøkelsene som er gjort tyder på 

at det er fisk og krepsdyr som er de viktigste byttedyrene fordelt utover sesongen, i tillegg til 

insekter og evertebrater (Fjeldseth, 2014). 
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1.3. Tiltak  

Nedenfor vil vi introdusere flere alternative løsninger og tiltak som kan iverksettes for å skape 

oppgangsmuligheter for fisken, eller generelt bedre gyte- og oppvekstvilkår i bekkeløp. En 

helhetsvurdering er videre nødvendig for å konkludere med en form for tiltak til anbefaling i 

konkrete strekninger av elve- og bekkeløpene. Viktige faktorer å inkludere i en vurdering av hvilke 

tiltak som er mest egnet er utforming, topografi, fallhøyde, vannføring og berggrunn. Som nevnt 

er det videre viktig at fagkyndig gjør de endelige vurderingene av den tekniske utformingen av 

tiltaket.  

1.3.1. Fisketrapper 

Fisketrapper kan utformes på forskjellige vis (Figur 1), men har til felles hensikt å skape en jevn 

passasje for fisk forbi et vandringshinder. Tradisjonelt sett ble fisketrapper oppført for å øke 

produksjonen i vassdrag, med tanke på avkastning og total fangst. Nyere trapper oppføres helst 

som et kompenserende tiltak der naturlige fiskebestander har blitt utsatt for fysiske inngrep eller 

forurensning (DN, 2011). I dag er stort sett hovedformålet med bygging av fisketrapp å sikre truede 

bestander, eller for å restaurere deler av vassdrag der bestander helt eller delvis har blitt utryddet 

(DN, 2002). I følge Wegge (1981) kan bygging av fisketrapper være både komplisert og kostbart, 

helt avhengig av de faktiske forholdene på stedet og valget av trappens utforming (Wegge, 1981). 

Direktoratet for Naturforvaltning skrev i 2002 et notat om fisketrapper i Norge, de anslo her en 

prisvariasjon mellom 50 000 og 350 000 kr pr meter fallhøyde. Ulike former for fisketrapper er 

blant annet motstrømstrapper, fiskesluser, fiskeheiser, fiskerenner i naturlig terreng eller sprengt i 

fjell, og kulptrapper (DN, 2002). Kulptrapper er den mest utbredte typen i Norge og består av flere 

kulper med jevn stigning forbi vandringshinderet. Dette tillater fisken å forsere hinderet i mindre 

etapper med kulper for restituering langsmed passasjen (DN, 2011).  
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Mellom hver kulp anbefales et sprang på 30-60 cm, der avgjørende faktor er fiskeart trappa skal 

tilpasses til, og fysiske forhold som trappas totale lengde og vanntemperatur i vassdraget (DN, 

2002). Sprenging av terskler i fossens løp er gjerne lettere å konstruere enn en mer avansert trapp 

støpt i betong parallelt med fossen. Generelt for fisketrapper skal innløpet legges ved fossens fot, 

og selve trappen må tilpasses terrenget rundt for best mulig resultat. Andre avgjørende faktorer er 

lengden på elveskrekningen som blir tilgjengeliggjort for fisken, dens forhold for gyte- og 

oppvekstmuligheter, hinderets fysiske utforming, faktiske beliggenhet, og dimensjonering av 

trappen (DN, 2011) 

 

En fordel med innføring av en fisketrapp i et vassdrag er muligheten for bedre overvåkning av 

vassdragets fiskebestander. En kan for eksempel utstyre trappen med et kontrollkammer eller en 

fisketeller. En slik overvåkningsmulighet er også sentralt som et kontrollmoment for en målrettet 

forvaltning av vassdraget. Her kan blant annet nevnes at en på denne måten kan få oversikt over 

hvilke arter som benytter seg av trappen, dersom enkelte arter ikke er ønsket ovenfor hinderet.  

Sentralt her står spredning og introduksjon av nye arter ovenfor vandringshindre, og konsekvenser 

dette kan få for økosystemer som helhet (DN, 2002). 

 

Sprenging eller ryddearbeider i grov stein som tiltak er i hovedsak rettet mot oppgangsmuligheter, 

men kan også tenkes relevant ved forbedringer av gyte- og oppvekstområde. Slike tiltak i en foss 

som fungerer som et vandringshinder, kan sammenlignes med en enklere form for fisketrapp, 

dersom det fører til utforming av trappetrinn-liknende terskler i fossen. Slike direkte fysiske 

inngrep kan føre til sår i terrenget, og nøye planlegging og opprydding står svært sentralt for å 

Figur 1: Bildene viser to mulige 

modeller av mange typer 

fisketrapper som kan hjelpe 

sjøørreten opp norske vassdrag 

(Wegge, 1981). 
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unngå unødig forringelse (Wegge, 1981). Dersom en ønsker å gjøre endringer i elveleiet eller 

bunnen der det i stor grad er preget av fjell eller grov stein, er sprenging en aktuell metode for å 

nå ønsket resultat. Ofte kan dette skape et mer naturlig preget resultat enn støping eller annen 

forming av omgivelsene med betong.  

1.3.2. Terskler 

Tiltak med bygging av terskler har som hensikt å virke positivt på habitater og miljøer og samtidig 

forhindre transport av masser og erosjon (Fergus et al., 2010). Historisk ble terskler innført i 

vassdragsforvaltningen fra 1960-tallet da utbyggingen delvis eller helt forringet norske vassdrag. 

Hensikten var å heve vannspeilet på konkrete strekninger i elveløp, eller i innsjøer med lav 

vannføring. Det medførte en forbedring i de økologiske forholdene for vannlevende organismer, 

samt økte landskapsmessige effekter fra et estetisk perspektiv. Eksempelvis kan et estetisk tiltak 

være å erstatte større vannspeil med flere mindre og tettere plasserte vannspeil. Dette motvirker de 

mange og høye betongtersklene som tidligere var vanlig byggeteknikk. Med lavere terskler og en 

annen formasjon vil de stilleflytende vannspeilene erstattes med en mer naturlig variasjon i 

elvelandskapet. Terskler kan også bygges med et formål for å opprettholde oppvandring av fisk 

(Glover et al., 2012). 

 

Terskler kan skape nye områder som kan benyttes til både gyte- og oppvekstområder med bedre 

muligheter for skjul, samtidig som man reduserer konkurransen på disse områdene (Arnekleiv et 

al., 2012). Terskler kan også forbedre bunn- og mikrohabitat ved økt variasjon av elvens 

morfologi. Det vil kunne forhindre bunnfrysing av arter som lever i bunnsubstratet, i tillegg til å 

sikre rognen fra vannstrømninger. Noen typer terskler vil redusere hastigheten på vannet og videre 

potensialet for erosjon ved en stokastisk hendelse som flom (Arnekleiv et al., 2012). 

Samfunnsmessig kan storskala terskler skape gode bade- og fiskeplasser (Glover et al., 2012). 

Hovedkonklusjonen til Arnekleiv et al. (2006) er at terskelbygging som tiltak fungerer både på 

kort og lang sikt for å forbedre bestandene av bunndyr og ørret i allerede manipulerte vassdrag. 

 

Terskelbygging kan videre forårsake noen negative effekter som gjengroing i terskelbasseng, der 

vannstanden er lavere og strømmen forhindrer begroingen. Dette sammen med avleiring kan dekke 

over potensielle gyteområder og samtidig gjøre det vanskeligere for småfisken å skjule seg for 

vann- og luftpredatorer (Glover et al., 2012). Videre kan terskler danne nye fiskepassasjer som 
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favoriserer større fisk ved feil utforming, eller være gunstige for svømmesterk fisk og ørekyte 

(Phoxinus phoxinus). Terskelbygging vil påvirke de estetiske landskapsformene, og gi et 

menneskeskapt uttrykk. Terskler vil etter bygging kreve vedlikehold, da konstruksjonene er 

flomutsatt på grunn av dårligere stabilitet, som kan medføre tilleggskostnader. Denne typen tiltak 

har vist seg å forhindre sjøørretens oppgang i noen tilfeller, og i andre tilfeller forsinke vandringen 

(Glover et al., 2012). Utformingene er mangfoldige i norske vassdrag, men etter vannforskriftens 

inntog er de økologiske målsetningene i hovedfokus. Naturlig tilstandsstatus, inkludert 

artssammensetning, struktur og variasjon, er avgjørende faktorer i vurderingen om konkrete tiltak 

skal gjennomføres og hvordan. Nedenfor beskrives de terskelstrukturene vi anser som mest 

aktuelle for denne oppgaven.  

Celleterskler 

Cellefordeling i tilrettelagte vassdrag har 

positive effekter både på landskapsmessig og 

økologisk plan. Ved en inndeling av 

celleterskler reduserer man høydesprangene, 

som også skaper hydrologiske effekter ved at 

konstruksjonene holder igjen flomvann 

(Figur 2 og 3). Dermed reduseres også 

erosjons- og avleiringspotensialet i 

vassdragene (Arnekleiv et al., 2012). Om 

vannføringen skulle være lav, vil 

cellekonstruksjonene danne mindre kulper og 

forårsake en større strømføring i vassdraget. 

Det vil være til fordel for fisk som kan 

gjemme seg for luftpredatorer og samtidig tilby fisken refugier i tørkeperioder når overflate-vannet 

er varmt. 

Figur 2: En oversiktsskisse av en typisk utforming 

av celleterskler (Foto: Arnekleiv et al., 2012). 
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Syvdeterskler 

Med introduksjonen av estetiske 

hensyn i naturlige miljøer, ble 

utformings-metodikken 

revolusjonert, og man endte om 

med rundere, mindre og mer 

naturlige konstruksjoner. 

Syvdeterskler er både mer 

kostnadseffektivt og praktisk 

lettere å utforme, ved at man 

kan hente naturlig 

forekommende stein fra 

området, i kombinasjon geotekstiler 

(eks. duk) og løsmasser som grunnlag 

(Glover et al., 2012). Vannføringen 

skal konsentreres i de midtre delene av 

vassdraget (Figur 4), og skape en 

vanndybde som er gunstig for 

oppvandring (Skjævesland, 2014).  

 

Denne terskeltypen vil gi dypere 

vannbassenger som igjen tilbyr refugier 

mot predatorer og tørkeperioder, i 

tillegg til å gi bedre fiskemuligheter sett 

fra et samfunnsmessig perspektiv. 

Forseringsmulighetene for de 

anadrome artene blir dårligere ved en 

lav vannføring i vassdraget, og 

syvdetersklene er mer utsatt for 

sedimentasjon og gjengroing som dekker gyte- og oppvekstområdene (Arnekleiv et al., 2012).  

 

Figur 3: Bildet viser celleterskler i praksis (Foto: Jo Vegar 

Arnekleiv, Arnekleiv et al., 2012). 

Figur 4: Oversiktsbilde av en syvdeterskel der 

vannføringen blir konsentrert mot midten av 

vassdraget (Foto: Tore Hovland, NVE, 2016). 
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Sett i forhold til hverandre, er syvdeterskler formålsmessig bedre enn celletersklene i forhold til å 

håndtere en varierende vannføring, og videre balansere gyte- og oppvekstområder (Arnekleiv et 

al., 2012). Begge typene terskler danner kulper som sjøørreten og laksen kan benytte i 

vandringsmønsteret sitt. Kulpene fungerer både som hvile- og gjemmeplasser, samt 

akselerasjonsområde for de anadrome fiskene før vandringshindre (Skjævesland, 2014). 

1.3.3. Anlegg av strømbrytere, forbygninger og utgraving av kulper 

 I mindre bekker kan det å anlegge strømbrytere og 

forbygninger være et godt tiltak (Figur 5). Formålet 

med strømbrytere vil være å bremse vannstrømmen i 

elva, og på den måten skape flere lokale hvileplasser for 

fisken. Forbygningene har derimot til hensikt å 

redusere eller hindre videre utgraving i elvebredden. 

Dette er begge tiltak som vil påvirke strømretningen i 

elva, noe man bør ta hensyn til ved anlegg av slike 

anordninger. Nye strømretninger vil føre til at elva 

begynner å grave på nye plasser, slik at hele 

elvesystemet kan endre karakter. Begge anordningene 

må bygges etter hvilke påkjenninger de vil bli utsatt for. 

Grov stein og tømmerstokker vil i de fleste tilfeller 

være det beste byggematerialet, og der forholdene 

tilsier det, bør disse igjen støttes opp ved hjelp av peler 

eller jernbjelker som rammes ned i elvebunnen (Wegge, 

1981). 

I erosjonsutsatte områder i vassdrag vil vannføring og annen aktivitet føre til nedslamming og et 

ustabilt substrat. For å redusere erosjonseffekten kan det legges buner (steinranker) i vassdragenes 

yttersving. Om man benytter seg av buner i forskjellige størrelser kan det forbedre 

oppvekstområdene til sjøørreten også. Videre vil reetablering eller bevaring av kantvegetasjon 

være viktig for å absorbere avrenningen og redusere graden av erosjon (Fylkesmannen i Buskerud, 

2016). 

 

Figur 5: Eksempel på anlegg av 

strømbrytere og forbygninger i et 

elveløp (Wegge, 1981). 
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Endringer i strømforhold kan medføre økt graving og erosjon på nye steder i elva som igjen vil 

kunne danne nye kulper. Kulper kan også dannes gjennom aktiv utgraving. I slike tilfeller vil det 

være viktig å sørge for at for store partier med finmasser ikke eksponeres for videre erosjon. Det 

vil i tilknytning til etablering av nye kulper derfor være lurt å kombinere dette med 

strømkonsentrator oppstrøms kulpen (TOFA, u.å.). En slik anordning vil gi økt fart på vannet inn 

i kulpen. På denne måten vil den kunne fungere som en høytrykkspyler ved flom, og på den måten 

spyle vekk finmasser. Dypere kulper vil i tillegg til å gi leveområder for større fisk, også fungere 

som tilfluktssteder ved lave vannføringer. Ofte kulpene tilføres store steiner og stokker for å øke 

habitatets heterogenitet og dermed også skjul for fisken (TOFA, u.å.).   

1.3.4. Ryddearbeider, vegetasjonspleie og skjul langs elvebredden 

Den viktigste funksjonen vegetasjonen langs vassdrag har, er å bremse vannet og fange opp 

partikler som kommer flytende med strømmen. I tillegg fikserer permanent vegetasjon 

elvekantene, gjør dem mindre utsatt for graving fra elva og binder løsmassene slik at de ikke raser 

ut (Skøien & Krogstad, u.å.). Når vegetasjonen langs elva gror igjen, gir det ørreten bedre 

livsvilkår; lauvfall, nåler og treavfall gir godt grunnlag for bunndyrene som ørreten beiter på, som 

igjen øker produksjonen i elva (Utmarksavdelingen, 2016). Siden ørreten har det best i kjølig vann, 

vil kantvegetasjonen sørge for nok skygge til at vannet ikke blir varmet opp av direkte sollys 

(Utmarksavdelingen, 2016).  

 

Ved hogst bør man vurdere hvilke trær som er mest nyttige for å forhindre erosjon. Det å ta vare 

på større trær kan ha en fordel ved at mindre trær fortrenges, og forandre konkurranseforholdet 

slik at lyselskende treslag som selje (Salix caprea) ikke «legger seg» over vannflaten for å få nok 

lys. Større trær har også et mer omfattende rotsystem, som holder på mer jord (pers med. Torjussen, 

C.). Små trær i elveskråninger er på den annen side mindre utsatt for rotvelt som følge av erosjon 

enn store trær. En stor rotvelt kan være et nytt angrepspunkt for erosjon, og rotvelt ut i elva kan 

styre strømmen i nye retninger (Jenssen & Tesaker, 2009). Med tanke på uttak av ulike treslag, 

bør man passe på at artssammensetningen av de gjenværende trærne ikke forandres for mye med 

tanke på det biologiske mangfoldet (pers med. Torjussen, C.).  
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1.3.5. Tilførsel av gytegrus 

Ørretrogna ligger nedgravd i grusen fra gyting i september- oktober, og klekkes seint på vinteren 

eller tidlig på våren (SNL, 2016). Rogna trenger rikelig med oksygen, og silt og sand som havner 

i bekken kan tette igjen hulrommene slik at rogna kveles. Så godt som all rogn dør ved 40 % 

innblanding av sand og silt i gytegrusen (Fylkesmannen i Østfold, 2015). For å forhindre erosjon 

av løsmasser kan man blant annet se på kantvegetasjonen (se andre tiltak), men for å bedre 

gytevilkårene for ørreten kan man legge ut ny gytegrus på egnede steder (Figur 6). Ifølge 

Fylkesmannen i Østfold bør substratet (grusen) være på ca. 1-5 cm. Ellers kan det lønne seg at 

substratet også består av stein av ulike størrelser, siden gytefisken varierer i størrelse (pers med. 

Eide, H.). Videre må grusen ligge på egnede steder, hvor vannhastigheten er mellom 20 og 80/s 

og vanndypet er på mellom 10 og 80 cm (Haugland & Hjelle, 2015), og legges i et 20- 40 cm 

tykt lag (Arnekleiv & Koksvik, 2004). Substratet bør være naturlig da maskinknust grus er skarp 

og kan skade gytefisk og rogn. Den bør legges på strekninger hvor det er sannsynlig at ørreten vil 

gyte, som for eksempel i utløpet av en høl (Utmarksavdelingen, 2016).  

 

Utlegging av gytegrus kan også gjøres i kombinasjon med å legge ut større stein. Dette er for å 

holde gytesubstratet på plass, samtidig som det fungerer godt som skjul for fisk (pers med. Eide, 

H.).  Stor stein kan presses eller graves ned i elvebunnen (Karlsen, 2012), og en flat stein som er 

bygget opp med steiner under, eller en “snølykt” av småstein gir godt skjul for ørretyngel (pers. 

med. Eide, H.). Varierende habitat er viktig med tanke på skjul for predatorer, mattilgang, 

temperaturregulering, og det at ørreten ikke kan se konkurrerende individer innenfor samme art 

Figur 6: Tverrsnitt av elvebunn med utlagt gytegrus. 
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(Vårhus, 2016). Et godt territorium må inneholde gode skjuleplasser (DN, 1994), og ørreten øker 

i antall hvis mulighetene for skjul forbedres (Saltveit & Heggenes, 2000). Næringskonkurranse og 

revirhevding hos ørret gjør at tettheten blir påvirket av bunnforholdene; skjul som røtter og stein 

gjør at det er plass til flere fisk på samme strekning (Wegge, 1981). På gytestrekninger er 

ørretyngelen avhengig av skjulesteder som større steiner, trær, planter og hulrom, i tillegg til 

overhengende kantvegetasjon. Slike livsmiljøer gir både næring og skjul mot fugler og større fisk 

(Haugland & Hjelle, 2015). 

1.3.6. Endre bekke- og elveløp  

En kan vurdere å endre bekke- og elveløp forbi et vandringshinder, dersom hinderet er av en 

betydelig større karakter enn mye som tidligere er nevnt. Dette utføres ved å grave ut et nytt løp 

for vannet forbi det mest kuperte og bratte området, dersom omgivelsene gjør dette aktuelt uten 

for store utfordringer. Slike løsninger er mest aktuelle i mindre elve- og bekkeløp (Figur 7) (Wegge 

1981). I større vassdrag vil et slikt tiltak raskt bli svært inngripende på omgivelsene rundt, og bør 

unngås om mulig. En slik løsning fører fort til store påvirkninger på arealene rundt, og vil dermed 

føre til mer arbeid i blant annet opprydningsfasen da det er sentralt at resultatet har et naturlig preg. 

Det skal ikke stå igjen åpne sår i landskapet, og naturmangfoldet skal bevares og tas hensyn til i 

forsvarlig stand (Wegge, 1981). 

 

1.4. Konsekvenser av tiltak 

Alle fysiske inngrep i naturen vil i ulik grad påvirke omgivelsene rundt, og i videre forstand 

påvirke økologiske prosesser og naturens samspill. Akkurat hvilken effekt et inngrep vil ha på 

disse prosessene, og hvor stort omfanget av inngrepet er, er ofte uvisst. Det er derfor viktig med 

Figur 7: Figuren skisserer hvordan 

man kan tilrettelegge for 

oppvandring ved å endre bekke-

/elveløpet (Wegge, 1981). 
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en adaptiv, økosystembasert forvaltning, som er i tråd med føre- var-prinsippet og prinsippet om 

samlet belastning i Naturmangfoldlovens §§ 8-12. For å redusere unødvendig negativ påvirkning 

er gode undersøkelser og utredninger av de aktuelle områdene svært relevant. Både tiltakshaver 

og den myndigheten som har gitt tillatelse til tiltaket står ansvarlig for at inngrepet ikke blir 

skjemmende i naturen (DN, 2011). Ulike tiltaksformers påvirkningsgrad må derfor veies mot 

hverandre for å finne den løsning som både er mest effektiv og skånsom mot omgivelsene. Tiltak 

utformet med naturlige og stedsegne materialer, uten støping eller andre større fysiske inngrep, er 

ofte å foretrekke av estetiske grunner (DN, 2011). 

 

Flere av de nevnte tiltakene har direkte formål å tilgjengeliggjøre nye strekninger i elveløpet for 

anadrom laksefisk. En slik introduksjon av nye arter ovenfor naturlige vandringshindre kan føre 

til en rekke ulike konsekvenser for økologien i dette området. Et sentralt moment er konkurranse 

om tilgjengelige ressurser, som for eksempel næring og gyteplasser. Som tidligere nevnt er ørreten 

en opportunistisk predator (Jonsson, 2000), og har potensiale til å både utkonkurrere og utrydde 

andre arter. Dersom en eventuell stasjonær ørretbestand tidligere har levd helt isolert, kan en 

introduksjon av sjøørret føre til genetiske forandringer i bestanden. Siden sjøørret og brunørret kan 

ha felles avkom, vil sannsynligvis de genene som taler for den best egnede livsstrategien bli ført 

videre i en felles bestand. Likevel er det viktig å ta vare på den genetiske variasjonen hos vanlige 

arter, og de kvalitetene som er tilpasset spesielt for vassdraget det er snakk om. Dette er for at arten 

skal greie å tilpasse seg endringene i naturen, og fortsatt fylle sin funksjon i økosystemet som den 

er en del av (Miljødirektoratet, 2016). 

 

Et annet risikomoment ved introduksjon av nye arter til et tilnærmet lukket økosystem er 

spredningen av sykdommer. Eksempelvis kan sjøørret være bærer av parasitter, som kan spre seg 

videre til den stasjonære bestanden. Det er for eksempel funnet 17 parasittarter hos sjøørret mellom 

Aust-Agder og svenskegrensa, hvor blant annet stor fiskelus (Argulus coregoni), og haptormarken 

(Gyrodactilus derjavini) er funnet på sjøørret i Akershus (Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 

1996). Uten å ha vært i kontakt med slike sykdommer og parasitter tidligere, er det svært lite 

sannsynlig at den stasjonære brunørreten har tilegnet seg tilpasninger mot disse (DN, 2011). 

Videre, om den nye oppgangsmuligheten ikke er nøyaktig nok tilpasset til sjøørreten, kan andre 

arter som muligens ikke er ønsket passasje også benytte seg av tiltaket. Dette kan for eksempel 
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gjelde ørekyte, da den er en sterk næringskonkurrent til blant annet ørret (Hesthagen & Sandlund, 

1997). Slike problemstillinger er viktige å ta hensyn til ved etablering av oppgangsmuligheter, og 

videre undersøkelser står sentralt for å unngå uønskede effekter av tiltaket (DN, 2011). 

 

Et argument for å åpne opp naturlige hindre for sjøørreten, er å se på det som et kompenserende 

tiltak mot menneskeskapte hindre andre steder. Mellom 1790 og 1980 er det beregnet at 90 % av 

bekkene over jordbruksjord ble lukket (Hauge, u.å.), og bare i Østfold fylke ble 1500 km grøfter 

og bekker lagt i rør mellom 1960 og 1989 (NOU, 1994). Siden mye av produksjonen av yngel 

foregår i småbekker, gir man sjøørreten mulighet til å gyte i nye områder siden de gamle 

yngleplassene er gjort utilgjengelige ved bekkelukking. Ifølge Eide (2016), koloniseres 

gjenåpnede bekker i Bærum raskt når sjøørreten får tilgang på nye gyteområder.  

1.5. Forurensing, erosjon og forsøpling  

Vestby kommune er relativt tett befolket, med mange fritidsboliger spredt langs kystlinjen. Hele 

kommunen ligger under marin grense. Dette i kombinasjon med relativt mye jordbruksvirksomhet 

i tilknytning til de aktuelle vassdragene i rapporten, gjør de utsatt for både erosjons- og 

forurensningsproblematikk (Brabrand et al., 2012; Karlsen, 2015). Sjøørreten er nøye på 

forholdene i vassdraget, og er spesielt i de første leveårene avhengig av god vannkvalitet for å 

overleve. Fordi Vestby kommune ligger under den tidligere marine grensen, gjør den basiske 

berggrunnen at forsuring av vassdragene ikke er et problem. Andre viktige faktorer for 

vannkvaliteten er temperatur og oksygeninnhold (Karlsen, 2015). 

 

Sjøørretvassdragene kan påvirkes av avrenning fra jordbruksaktivitet som ligger i tilknytning til 

bekkene og elvene. Rognen som sjøørreten legger fra seg i bunnsubstratet er avhengig av jevn 

oksygentilførsel gjennom hele vinteren for å klekke. Erosjonspartikler, sprøytemidler og kunst- og 

naturgjødsel kan forringe vannkvaliteten ved å slamme over gyteområdene. Kommunen er leirrik 

fordi den befinner seg under den marine grensen. Saltet i jordsmonnet binder opp løsmasser og er 

utsatt for utvasking som kan føre til ras- og erosjonsproblemer (Karlsen, 2015). 

 

Utslipp fra renseanlegg og kloakk fra boligbebyggelse kan også være kilder til forurensing. 

Problemene kan i år med lav vannføring være kritisk, spesielt for ungørreten i oppvekstområdene 

(Karlsen, 2015). Ved utslipp brytes det organiske materialet ned og oksygenet i vassdragene blir 



19 

brukt opp i prosessen. Dette forringer sjøørretens levemåte fra rogn til voksen, og kan i ekstreme 

tilfeller medføre massedød av fisk (Dønnum & Røhne, 1999). For å motvirke avrenning av 

næringssalter fra jordbruket kan man redusere høstpløyingen, legge opp jordvoller mot 

kantvegetasjonen, samt plante både gress og annen kantvegetasjon som kan motvirke forurensning 

(Dønnum & Røhne, 1999; Karlsen, 2015). I tillegg bør man rydde i sonene nær vassdragene der 

det ligger søppel som er både forurensende og lite estetisk attraktivt. 

2. Metode 

2.1. Innsamling av data 

Kunnskapen og informasjonen benyttet i denne rapporten er innhentet gjennom dialog og 

intervjuer med ressurspersoner, befaring av de enkelte lokalitetene og innsamling av allerede 

eksisterende litteratur. Befaring av Solbergbekken og bekkene i Emmerstadbukta ble gjennomført 

23.09.2016, og Hølenelva 30.09.2016 (Figur 8). Ytterligere en befaring av Solbergbekken den 

09.11.2016 og Emmerstadbukta den 23.11.2016 ble også gjennomført. Gjennom befaringene fikk 

vi en oversikt over og et innblikk i de aktuelle områdene, samt mulighet til en vurdering av hvilke 

utfordringer og tiltakstyper som var aktuelle for det enkelte vassdraget. En lokalkjent person med 

god kjennskap til elvene var tilstede under befaringene, og det ble foreslått en rekke tiltak for å 

bedre sjøørretens gyte- og oppvekstforhold på de ulike lokalitetene. Det ble også gjort forsøk på å 

lyse etter sjøørret på befaringen av Solbergbekken 09.11.2016, men da det var lagt seg is i bekken 

ble dette ikke gjennomført. Det ble heller ikke forsøkt å lyse etter sjøørret ved tidligere 

anledninger, da vannføringen i bekkene var for liten. Videre er det holdt møter med en rekke 

personer med kunnskap om sjøørret og de lokale forholdene i nevnte vassdrag. Gjennom kontakt 

med ressurspersoner har vi også skaffet til veie litteratur og kunnskap benyttet i rapporten.  
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2.2. Områdebeskrivelse 

Oversiktskart over de utvalgte sjøørretvassdragene; Solbergbekken, bekkene i Emmerstadbukta og 

Hølenelva (Figur 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Vi gjør oppmerksom på at elvenes fulle lengde nødvendigvis ikke er skissert, da dette kun er 

en grov fremstilling for å stedfeste vassdragene. 
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3. Vassdrag – tiltak og anbefaling 

3.1. Hølenelva 

3.1.1. Vassdragsbeskrivelse 

Hølenvassdraget er det største vassdraget i Vestby kommune, og er tilsvarende en av de lengste 

strekningene for sjøørret i Vestby. Vassdragets lengde er ca. 21 km og nedbørfeltets areal er 

omtrent 138 km² med små høydeforskjeller og jevnt fall stort sett hele elvestrekket (Berge et al., 

1993). Hølenvassdragets kilde er Åsmyra, omtrent 95 m. o. h., med flere mindre bekker fra Ås og 

Hobøl kommune som renner sammen. Videre renner elva gjennom tettstedet Hølen for så å renne 

ut i Oslofjorden ved Son, Vestby kommune. Vassdraget er ikke regulert, og det er sesongmessig 

store svingninger i vannføringen med høyest vannføring høst og vinter, og lavest sommerhalvåret 

(Berge et al., 1993). Hølenelva har tidligere blitt merket som en middels god sjøørretbekk, med 

noe laks (Salmo salaris). Det er ellers funnet trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus), skrubbe 

(Platichthys flesus), ål (Anguilla anguilla), gjedde (Esox lucius), abbor (Perca fluviatilis), mort 

(Rutilus rutilus), ørekyte, niøye (Petromyzontidae), gullbust (Leuciscus leuciscus) og brasme 

(Abramis brama) i elva (Hoseth, 2000). Vi vil vektlegge at man vet  lite om hvor viktig nedre del 

av Hølenelva er som habitat for andre arter enn sjøørret, som for eksempel rødlistet ål, som er 

merket som “sårbar” på norsk rødliste (Artsdatabanken, 2016a).  

 

Elva omtales også som Såna, men her benyttes kun navnet Hølenelva for å unngå eventuelle 

misforståelser. Elvestrekningen mellom Son og Hølen, omtales videre som Hølenelvas nedre del. 

Denne strekningen er omtrent 3,4 km lang og renner gjennom løvskog, med arter som selje, gråor 

(Alnus incana), osp (Populus tremula), bjørk (Betula sp.) og lønn (Acer platanoides), rødhyll 

(Sambucus racemosa) men innslag av granskog (Picea Abies). I Hølen sentrum påvirkes elveløpet 

av to dammer og en demning, sistnevnte omtales som Fabrikkfossen (Figur 9), og er et 

menneskeskapt hinder. Strekningen ovenfor Fabrikkfossen er nærmest uten klare hindre for 

sjøørreten helt inn i Ås kommune. 
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Hølenelvas nedre del er i stor grad 

preget av brakkvann, og er i den 

forstand hovedsakelig egnet som 

transportetappe for anadrom fisk. 

Brakkvannssonen blir sannsynligvis 

også brukt av ørret under smoltifisering 

og til overvintring (pers. med. Eide, 

H.). Strekket fra Fabrikkfossen og en 

kilometer nedstrøms er egnet til gyting. 

Kjennsbekken har sitt utløp i Hølenelva 

like ved Hølen, hvor det også er gode 

gyte- og oppvekst forhold for anadrom 

fisk.  

 

Det er observert og registrert ørret ovenfor fossen, som står som et sentralt vandringshinder ved 

lave vannføringer. Kulpen nedenfor fossen begrenser fiskens mulighet til å hente fart, slik at den 

ikke får hoppet tilstrekkelig høyt (Skjævesland, 2014), da den er svært grunn. Hølenelvas nedre 

del har ingen fall, og regnes som en tradisjonell vannhovedvei. Døde trær og mye kantvegetasjon, 

blant annet spredning av den svartelistede arten kjempespringfrø (Impatiens glandulifera), bidrar 

til økt erosjon og oppsamling av løsmasser i elveløpet, som videre har påvirkning på fiskens 

leveområder. 

 

3.1.2. Forurensing i Hølenvassdraget 

Vannområdet Morsa, som også inkluderer Hølenvassdraget, er overvåket for konsentrasjoner av 

næringsstoffer og andre tilstandsindikatorer. Det kommer fra dette frem at Hølenelva har svært 

høye konsentrasjoner av næringsstoffer og tarmbakterier. Her fremheves nitrogen og fosfor, der 

sistnevnte også nevnes i sammenheng med tarmbakterier. I Morsa vannregion generelt, var 

fosfortilførselen i vassdragene noe lavere enn gjennomsnittet for 2005-2015. Her trekkes derimot 

Hølenelva frem som et unntak, med stadig for høye konsentrasjoner av fosfor og tarmbakterier, i 

forhold til miljømål for miljøtilstanden (Skarbøvik et al., 2016). Høye konsentrasjoner av 

næringsstoffer kan føre til eutrofiering, som kan gi økt nedbrytning. Dette kan igjen resultere i 

Figur 9: Bildet av Fabrikkfossen og omkringliggende terreng 

(Foto: Marthe Bjella). 
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blant annet reduksjon av oksygeninnholdet i vannmassen, som videre kan resultere i fiskedød 

(Jonsson & Finstad, 1995). 

 

Hjalmar Eide, fagkonsulent for Norges Jeger- og Fiskeforbund med god kjennskap til vassdragene 

i Vestby, har uttalt at det tidligere var svært lite fisk å finne i Hølenvassdraget opp mot Ås, men at 

han i år har observert mye etter el- fiske i området. Dette var blant annet mye ørekyt, som ofte 

opptrer som en pionerart, og derfor er en god indikator på nyetablering av fisk i et område. Dette 

kan være et tegn på at det har vært fiskedød lengre opp i vassdraget, som ofte kan være et resultat 

av store tilførsler av næringsstoffer fra erosjonsmateriale, eller direkte menneskelig påvirkning 

som jordbruk eller kloakkutslipp. Hølenvassdraget har videre over lengre tid blitt sterkt påvirket 

av både kloakk og jordbruksforurensninger. Vannkvaliteten er klart preget av de geologiske 

forholdene med marine avsetninger i området, samt som nevnt jordbruksvirksomhet og diverse 

tilsig fra tettsteder langs vassdraget (Berge et al., 1993).  

Kjennsbekken  

Flere av Hølenelvas sidebekker har gode gyte- og oppvekstforhold. Kjennsbekken (også kalt 

Muggestadbekken) renner sammen med Hølenelva like nedenfor Hølen sentrum (Figur 8). 

Kjennsbekken har tidvis lav vannføring sommerstid, men har i en strekning på 2-300 meter gode 

gyteforhold, før Muggestadfossen opptrer som et naturlig vandringshinder for anadrom fisk. Den 

renner for det meste gjennom løvskog i strekket fra Muggestadfossen, og har delvis steinet elveleie 

og sandig bunn. Kantvegetasjonen langs bekkeløpet bidrar til å skape gode gyteforhold, da grov 

kvist og nedfallstrær i bekkeløpet danner gode oppvekstvilkår med mye skjul. Bekken renner i et 

parti gjennom beitemark, men selve beitearealene skal være adskilt fra bekkeløpet for å unngå 

nedbeiting av kantvegetasjonen. Bekkens kilde er Kjennstjernet, som er Vestby kommunes største 

innsjø på omtrent 90 dekar. Derfra renner den mot sitt utløp i Hølenselva like nedenfor brua i 

Hølen sentrum, og har en lengde på omtrent 2,5 kilometer.  

3.2.1. Tiltak og anbefaling 

Hølenelva, nedre del 

Man bør se nærmere på hvilke behov som må dekkes for sjøørretens del i brakkvannsstrekket i 

Hølenselva. Hvis det er slik at nedre del kun er transportetappe for sjøørret, er det viktigste tiltaket 
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å sørge for at elva er framkommelig opp til gyteområdene. Hvis elvestrekket brukes av annen 

sjøørret, som smolt på “venterommet” før den skal ut i sjøen, er det derimot viktig å beholde nok 

vegetasjon og nok røtter og stein i elva (Figur 10). Slik får elva et heterogent livsmiljø, selv om 

oppholdet til smolten og overvintrende anadrom fisk er midlertidig.  

 

På grunn av Hølenelvas historie 

som vannvei mellom Son og 

Hølen, er det ønskelig å holde 

elva åpen for ferdsel. Etter vår 

vurdering lar dette seg fint gjøre 

samtidig som man tar hensyn til 

ørretens levevilkår. For å gjøre 

plass til både anadrom laksefisk 

og tradisjonell bruk er det 

foreslått hogst langs elvebreddene 

for å åpne opp for bruk av båt. 

Dette skal gjøres ved å rydde 

kantvegetasjonen i soner på 100 

meter av gangen, slik at hver side veksler på å være ryddet og uberørt. Slik vil ørreten fortsatt ha 

tilgang på skjul og skygge, og elva tilgjengelig for bruk. Hogsten bør gjennomføres vinterstid, da 

elva er frosset igjen. Hvilke trær som tas ut og hvordan det skal gjennomføres, bør bestemmes i 

tråd med PEFC- standarden for skog og gjeldende lovverk. Dette inkluderer uttak av svartlistet 

rødhyll langs elvekantene, som ifølge Fløystad et al. (2014) bør bekjempes med bladsprøyting 

framfor hogst, da mekanisk nedkapping gjør at planten skyter rotskudd. 

 

I dag er det forekomster av svartelistet kjempespringfrø langs Hølenelva. Plantens frø er godt 

tilpasset spredning i vann, som gjør at kjempespringfrø gjerne koloniserer strekninger langs 

vassdrag, grøfter og bekker med god tilgang på næring. Her kan den fortrenge stedegne arter, ved 

å etablere seg i store og tette bestander langs vannkanten (Nibio.no, 2016). Kjempespringfrø kveler 

annen undervegetasjon i svært tette bestander, og faren for erosjon øker når de ettårige plantene 

visner (Artsdatabanken, 2016b). Kjempespringfrø har også et grunt rotsystem, som gjør at planten 

Figur 10: Bildene er fra nedre del av Hølenselva og viser den 

tette kantvegetasjonen (Foto: Marthe Bjella). 
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holder på lite løsmasser. Når et bestand av kjempespringfrø koloniserer en skråning med 

løsmasser, fortrenger den arter som har rotsystemer som holder bedre på løsmassene. Ved dette 

kan løsmassene erodere ut i elveløpet etter hvert som saltene vaskes ut.  

Anbefaling: 

Vi anbefaler vinterhogst langs elvebreddene, slik det er beskrevet ovenfor. Grunnet faren for 

erosjon, anbefaler vi videre en grundig kartlegging av de største forekomstene av kjempespringfrø, 

og videre vurdere om man kan sikre løsmassene på en annen måte enn ved naturlige rotsystemer.  

Fabrikkfossen  

Ovenfor Fabrikkfossen i Hølen strekker elva seg ut i et langt slakt parti helt inn mot Ås kommune. 

Denne strekningen av elva er rolig og preges verken av stryk eller andre større hindringer, noe som 

legger grunnlag for gode gyte- og oppvekstvilkår for sjøørret. Stryket i seg selv er ikke spesielt 

høyt, og består av et par naturlige terskler. Utfordringen ligger i at partiet nedenfor fossen er så 

grunt at det begrenser fiskens mulighet til å hente fart for å hoppe opp. Under vår befaring av 

Hølenvassdraget så vi selv en ørret på omtrent 650 gram som gjentatte ganger forsøkte å hoppe 

uten hell. 

 

I følge vår kontaktperson for området har det i lengre tid vært snakk om å gjøre konkrete tiltak i 

Fabrikkfossen for å forbedre ørretens fremkommelighet. Vi har sett på ulike tiltaksmuligheter som 

er av særlig relevans for dette vandringshinderet, og forsøkt å vurdere disse opp mot hverandre. 

Følgende er en liste over mulige tiltak: 

 Fisketrapp 

 Sprenge til for å lage terskler, mellomledd i fossen 

 Sprenge nedenfor fossen for en dypere kulp 

 Utgraving av nytt vannløp, alternativt bekkeløp rundt selve fossen 

 

Disse ulike tiltakene krever ulik arbeidsinnsats og kostnadsnivå, og kan få ulike resultater. I mindre 

bekker er det stort sett bedre forhold for mindre kompliserte trappekonstruksjoner, og 

Fabrikkfossen i Hølenelva er av slik karakter at mindre krevende tiltak godt kan vurderes. Etter de 

faktiske forholdene i Fabrikkfossen vil muligens noen enkle former for trappemodeller være vel 

så effektive, og frembringe et vel så godt resultat, som større og mer synlige trapper parallelt med 
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fossen. Da den aktuelle fossen her har en relativt naturlig terskeloppbygging, er dette noe som 

potensielt kan utnyttes til å forbedre fiskens fremkommelighet. På denne måten kan noe enklere 

tiltak iverksettes uten for store inngrep i omgivelsene rundt fossen. 

 

På bildene nedenfor har vi med enkle avmerkinger skissert to ulike muligheter for egnede steder i 

Fabrikkfossen for konkrete tiltak (Figur 11). Omgivelsene rundt fossen består av stein og berg, og 

sprenging er mer aktuelt enn utgraving etter slike forhold. Bilde nummer én viser de nevnte 

terskelmulighetene. Ved å sprenge til en dypere kulp like under foten til fossen, og videre 

tilrettelegge mellompunktet i fossen på tilsvarende og nødvendig vis, kan fisken lettere få den 

kraften den behøver for å ta sats. Det bes merkes at det var relativt lite vannføring i vassdraget da 

bildene ble tatt. På den ene siden av fossen er det et slakere parti der det kan være aktuelt å 

konstruere en enkel fisketrapp ved hjelp av flere mindre terskler. Eventuelt kan mer av 

vannmassene ledes til dette partiet, om det kunne forenkle forholdene for fisken. 

 

 

Graving av nytt bekkeløp forbi den aktuelle vandringsbarrieren har også blitt vurdert. For 

Fabrikkfossen anser vi ikke dette som den mest gunstige løsningen, da mindre ressurskrevende 

tiltak etter forholdene ser vel så aktuelle ut. I tillegg kan det igjen nevnes at Fabrikkfossen ligger 

sentralt i Hølen sentrum, så denne muligheten kan også komme i en arealmessig konflikt.  

Figur 11: Bilde til venstre viser terskelmulighetene og bilde til høyre viser hvor det kan være aktuelt å 

anlegge en fisketrapp (Foto: Marthe Bjella). 
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Anbefaling: 

Med tanke på at Fabrikkfossen er et menneskeskapt vandringshinder, og siden det er registrert at 

noe sjøørret klarer å passere under gode forhold, anbefaler vi å gjennomføre tiltak for å bedre 

oppgangsmuligheten.  Ut fra det vi her har vurdert, anser vi sprenging av terskler i fossens 

nåværende hovedløp i kombinasjon med utgraving av kulpen nedenfor fossen som mest aktuell, 

samtidig som det antakelig vil være minst inngripende på omgivelsene rundt og for dets naturlige 

preg. 

3.1.3. Kjennsbekken  

Kjennsbekken (også kalt Muggestadbekken) renner sammen med Hølenelva like nedenfor Hølen 

sentrum (Figur 12). Kjennsbekken har tidvis lav vannføring sommerstid, men har i en strekning 

på 2-300 meter gode gyteforhold, før Muggestadfossen opptrer som et naturlig vandringshinder 

for anadrom fisk. Den renner for det meste gjennom løvskog i strekket fra Muggestadfossen, og 

bunnen i Kjennsbekken består av en god del stein og sand. Med gode kantvegetasjonssoner og 

overhengende vegetasjon, legges det naturlig til rette for gode gyte og oppvekstvilkår, da grov 

kvist og nedfallstrær i bekkeløpet danner skjul. Bekken renner i et parti gjennom beitemark, men 

selve beitearealene skal være adskilt fra bekkeløpet for å unngå nedbeiting av kantvegetasjonen. 

Bekkens kilde er Kjennstjernet, som er Vestby kommunes største innsjø på omtrent 90 dekar, og 

bekken har en total lengde på omtrent 2,5 kilometer. 

 

 

 

 

Figur 12: 

Bildene til 

venstre stammer 

fra en av 

Hølenselvas 

sidebekker, 

Kjennsbekken 

(Foto: Marthe 

Bjella). 



28 

Tiltak og anbefaling 

Etter befaring i området og utsagn fra flere vi har vært i kontakt med, har det kommet frem at en 

vurdering av tiltak som kan forbedre gyte- og oppvekstforholdene for sjøørreten ytterligere er 

ønskelig. Følgende er en liste over aktuelle tiltak: 

 Utgraving av høler og kulper 

 Bygging av terskler 

 Gytegrus i bekkeløpet  

 

Plassering av gytegrus i deler av bekkeløpet er vurdert, da Kjennsbekken tidvis påvirkes av 

slamming fra jordbruk lenger opp i bekkeløpet. Det har tidligere blitt anbefalt å utforme terskler 

og kulper for å øke kulpearealet i bekken (Dønnum & Røhne 1999). Generelle skjøtselstiltak for 

overhengende kantvegetasjon og jevnlig vegetasjonspleie kan også være aktuelt for å bedre 

forholdene for sjøørreten.  

 

Vi har ikke vurdert å tilrettelegge for ferdsel forbi Muggestadfossen, da dette er et naturlig 

vandringshinder for anadrom fisk. Vi anser det som svært viktig å ta hensyn til økosystemer som 

en helhet, og siden sjøørreten har et relativt godt gyteområde nedenfor fossen, ser vi ikke et stort 

nok behov for å introdusere den til bekkeløpet ovenfor. 

Anbefaling: 

I første omgang vil vi anbefale skjøtselstiltak i vegetasjonssonen langsmed bekkeløpet, med fokus 

på opprydding. Det er sentralt å følge med på kantvegetasjonen i et hvert vassdrag, da skygge, 

løvfall og skjul er svært viktig for fisken, men helt uten skjøtsel kan bekkeløp stenges eller demmes 

opp. Videre er en vurdering av utgraving av enkelte høler og kulper, samt utlegging av noe større 

stein, sentralt for å bedre gyte- og oppvekstforhold. Her står også terskelbygging sentralt. Dumping 

av gytegrus og pukk i enkelte deler av bekkeløpet bør også vurderes, for å redusere nedslamming 

av bekken. 
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3.2. Emmerstadbukta 

3.2.1. Vassdragsbeskrivelse 

Emmerstadbukta er en vik i Vestby kommune på østsiden av Oslofjorden, mellom tettstedene 

Hvitsten og Son i Akershus fylke. Det er et populært turområde med en lang strandlinje, 

gressplener og svaberg om hverandre, samt at kyststien passerer gjennom. Videre er bukta 

beskyttet av det omkringliggende landskapet og fungerer som en av få naturhavner på strekningen 

i Akershus fylke. Av kulturminner i området eksisterer det en boplass fra steinalderen, men som 

ikke kommer i konflikt med bekkene 

eller eventuelle tiltak. Viken har to 

bekker (Figur 12), og disse blir 

omtalt med forskjellige navn om 

hverandre. For å unngå mulige 

misforståelser blir de heretter omtalt 

som Emmerstadbekken 1 (i 

østgående retning) og 

Emmerstadbekken 2 (i sørgående 

retning). (Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus, 1999).  

 

Det er ikke tidligere blitt observert 

noen andre fiskearter i bekkene (Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 1999). Felles for begge 

bekkene i Emmerstadbukta er at nedbørsfeltet domineres av dyrket mark, og en blandingsskog 

med osp, gråor, bjørk og gran. I tillegg finner man takrør (Phragmites australis), blåveis (Hepatica 

nobilis), strutseving (Matteuccia struthiopteris), samt noen flekkvise forekomster med Alm 

(Ulmus glabra), strandkarse (Lepidium latifolium) og mongolspringfrø (Impatiens parviflora) 

(Artsdatabanken, 2016c).  

Figur 12: Oversiktskart over Emmerstadbekken (østgående 

retning) og Emmerstad Sør (sørgående). 
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Emmerstadbekken i nord) er totalt 3,5 km lang, fra vest i Emmerstadbukta til sitt utspring i øst nær 

Vestby sentrum. Det er tre små sidebekker med sine utspring fra bekkevassdraget som renner mot 

sør (Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 1999). Omtrent 300 meter fra bekkemunningen møter 

vassdraget det første fossen av totalt tre i vassdraget. Strekningen fra sjøen til den første fossen er 

slak og enkel for sjøørreten å forsere ved en tilstrekkelig vannføring. Fossene fungerer som 

naturlige vandringshindre og 

vanskeliggjør videre oppvandring for 

sjøørreten. Den første fossen har et 

høydesprang på mellom fem og seks 

meter (Figur 13) og er plassert i 

løvskogen mellom en relativt bratt 

fjellvegg og en bilvei. Like ovenfor 

det første vandringshinderet kommer 

det enda foss som også fungerer som 

et naturlig vandringshinder 

(høydesprang på ca. fem meter). 

 

Vassdragsbredden varierer mellom to til fire meter, og med dybdeforskjeller på det laveste fra 15 

cm og med noen kulper på 60 cm. Vannføringen i bekken varierer mye og i nedbørfattige deler av 

sommerhalvåret vil bekken kunne tørrlegges i noen partier. Når vannføringen er lav på 

sommerhalvåret er bekken grunn og temperaturen i vannet kan bli høy og skaper utfordringer for 

den vandrende sjøørreten. Det er en naturlig tilstand i nedre del av vassdraget med et grovt 

bunnsubstrat av sand, grus og steiner, samt overhengende løvtrær som kantskog og med en del 

kvist og kvast som er gunstige. Videre oppover varierer bunnsubstratet mellom mindre og større 

stein, kulper og hurtigrennende strekninger. Gyte- og oppvekstområdene for sjøørreten er optimal 

på noen deler av strekningen opp til vandringshinderet når vannføringen er stor nok 

(Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 1999). Men det har blitt påvist nedsatt ungfiskproduksjon for 

sjøørreten i vassdraget i 2007 (Løset & Lund, 2008). Ved befaring ble det observert en del 

mosegrodd stein på bunnen, spesielt fra det første vandringshinderet og 100 meter nedover i 

Figur 13: Bildet viser det første vandringshinderet ca. 

300 m fra elvemunningen. (Foto: Simon Heier). 
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vassdraget. Det ble også registrert spredte innslag av sand og leire i de nederste delene av 

vassdraget som forringer gyte- og oppvekstområdene.  

 

Emmerstad Sør har ulike utspring som renner sammen omkring 400 m fra munningen sør i 

Emmerstadbukta. Den korte strekningen er sterkt preget av inngrep fra både jordbruks- og 

anleggsvirksomhet. Vassdraget er relativt bred og vanndybden varierer fra 5-20 cm, noe som gjør 

den sårbar for lave vannføringer. Fra munningen og til skogkanten er det ingen kantvegetasjon og 

bunnsubstratet er tilslammet. Bekken passerer gjennom to stikkrenner, hvorav den lengst sør kan 

fungere som et vandringshinder. Videre renner bekken gjennom et jordbruksområde med tynne 

kantsoner. Sjøørreten har gode oppvekstområder om den passerer stikkrennen lengst nord. 

 

Under befaringene ble det observert flere dumpeplasser for søppel langs vassdragene, spesielt ved 

Emmerstadbekken (Figur 14). I de øvre delene av Emmerstadbekken luktet det kloakk der bekken 

renner under Søndre Follo Renseanlegg. Derfor anses renseanlegget som en mulig 

forurensningskilde om det skulle være tilsig av resipientvann eller lignende til bekken. Vannet var 

blakk og gråfarget i de stillegående partiene ved renseanlegget og ved bilveien. Vest for 

renseanlegget går bekken gjennom et relativt stort jordbruksareal uten noen form for 

kantvegetasjon som kan redusere utslippene og partikkeltransporten.  
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Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold har tidligere slått fast at vannkvaliteten i begge 

vassdrag er forurenset av et tilsig fra næringsstoffer og nedslamming fra det omkringliggende 

jordbruket (Hoseth, 2000). Vassdragene i Emmerstadbukta er små og mer sårbare for ytre 

påvirkninger som avrenning og annen forurensing. Med tidvis beskjeden vannføring i bekkene kan 

ytre påvirkninger få betydelige konsekvenser for sjøørreten og dens livsmiljø. Det er viktig at 

forurensingsproblemene blir kartlagt og redusert før man iverksetter forbedringstiltak for habitatet 

i bekkene. Selv om bekkene er små og produksjonspotensialet relativt lite, vil det totale 

produksjonsarealet av mange små bekker være betydelig.  

 

Figur 14: Bildene på venstre side viser et sterkt preg av sedimentavsetning i vassdraget og mangel 

på kantvegetasjon i den øvre delen. Bildene til høyre viser noen av dumpeplassene for søppel som 

ble funnet ved befaring. Alle bildene er tatt ved Emmerstadbekken (Foto: Simon Heier). 
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3.2.2. Tiltak og anbefaling 

Emmerstadbekken 

 

Det er gjort en vurdering av følgende tiltak: 

 Redusere og hindre videre forurensing 

 Sikre en stabil vannføring 

 Terskelbygging 

 Tilførsel av grus og buner 

 Utplassering av større steiner/stokker 

 Graving i mosegrodd bunnsubstrat 

 Forbedre oppsynsinnsatsen 

 

I øvre del 

For å redusere avrenning og annen forurensing kan det reetableres kantvegetasjon der bekken 

renner gjennom jordbruksarealene vest for Søndre Follo renseanlegg.  Der bekken går på sørsiden 

av Emmerstadveien, bør kantvegetasjonen bevares/reetableres for å redusere sedimenttransport og 

avrenning. For å kartlegge utslippskildene kan man ta vannprøver både ovenfor og nedenfor 

renseanlegget. Spesielt bør vannkvaliteten overvåkes gjennom anleggsprosessen når Søndre Follo 

renseanlegg bygger et nytt anlegg i de forekommende årene. 

 

Det bør samarbeides med grunneierne for å oppnå en reduksjon i avrenning, samt vurdere 

vårpløying framfor høstpløying i jordbruksarealene som befinner seg i nedbørsfeltet. Bekken er 

tidligere brukt som en vannressurs i jordbruksaktiviteter, dette bør unngås i perioder hvor 

vannføring er lav. Stikkrennen der bekken krysser fra nord til sør over Emmerstadveien ved 

renseanlegget, bør sikres for å optimalisere vannføringen og hindre flomskader på vei og jordbruk. 

Utløpet til stikkrennen kan sikres med pukk og store steiner.  

 

I nedre del 

Kantvegetasjon er på noen strekninger delvis eller helt fjernet, og disse bør bevares og reetableres. 

Tiltaket vil kunne rense overflateavrenning og stabilisere bekkekantene som motvirker erosjon. 

Det gir også økt skyggeeffekt i bekken som kan bedre ungfisk-overlevelsen. Terskelbygging i 

naturstein for å heve vannspeilet muliggjør oppvandring over lengre tidsperioder. Dette tiltaket 

bør utføres der brakkvannssonen tar slutt og ca. 100 m oppover i bekken. I tillegg bør det legges 

ut større steiner i varierende størrelser som kan skape strømninger i overflatevannet og fungere 
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som skjul. Celleterskler er ikke egnet her da vannføringen kan være veldig lav. De kan potensielt 

fragmentere bekken i små deler og forsinke oppvandringen. Der bekken meandrer og danner større 

vannspeil kan det legges i grus eller buner i yttersvingen for å hindre erosjon og skape bedre 

oppvekstområder. I områder hvor partikkeltransporten har avsatt en del sand bør det legges ut grus 

for å forbedre gyteområdene. Søppel og annet som kan forurense og hindre sjøørretens frie 

vandringsvei må fjernes. Det har tidligere vært og er fortsatt en del ulovlig fiske i Emmerstadbukta 

(Fylkesmannen Oslo og Akershus, 1999). En økning i oppsynsinnsatsen i området kan redusere 

dette problemet. 

Anbefaling: 

Vi vil anbefale skjøtselstiltak i kantsonene for å redusere videre erosjons- og 

forurensingsproblemer. Det vil være viktig å følge med på utviklingen i vannkvaliteten i tiden som 

kommer når et nytt renseanlegg bygges. Et tettere samarbeid med grunneiere bør etterstrebes for å 

oppnå god vannkvalitet og sikre en stabil vannføring. Vi anser en opprydning langsmed bekkeløpet 

som enkel, estetisk gunstig og lite kostbart å gjennomføre. Ut ifra topografien i området vil de 

økologiske gevinstene ved å legge til rette for oppvandring forbi vandringsbarrierene være små og 

lite kostnadseffektive. Vi fraråder dermed å anlegge en fisketrapp eller å legge om elveløpet. 

Terskelbygging vil være nødvendig for sikre vannføring og oppvandring for sjøørreten. 

 

Emmerstad Sør 

 

Det er gjort en vurdering av følgende tiltak: 

 Reetablering av kantvegetasjon 

 Terskelbygging 

 Tilførsel av gytegrus og steiner 

 Samarbeid med grunneiere 

 

Tilsig av næringsstoffer og tilslamming er de største truslene for et så lite vassdrag. Ved befaring 

var bunnsubstratet tildekt med leire ved munningen. Ved å reetablere kantsoner på strekningen 

ved munningen til skogen vil man kunne motvirke erosjonsproblemer. Oppretting av kantsoner 

ved jordbruksarealene vil kunne redusere avrenningen fra overflatevannet. Bekken har relativt 

grunn uansett vannføring. Dermed vil graving av kulper og tilrettelegging av terskler, kunne 

forbedre vandringsmulighetene ved ulike vannføringer. Det er imidlertid viktig å fylle etter med 

grus og steiner i varierende størrelse for å skape bedre gyte- og oppvekstområder. Ved befaring 
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ble det observert flere rør som tilhører jordbruket i området som kan redusere vanntilførselen 

lenger ned i vassdraget. En dialog med grunneiere bør inngås for å hindre at vassdraget blir brukt 

som vanningskilde i perioder med en liten vannføring. 

Anbefaling: 

 

Vi anbefaler å reetablere kantvegetasjon ved bekkemunningen og mellom jordbruksarealene for å 

motvirke erosjons- og forurensningsproblematikken. Det bør legges opp til terskler og graves i 

bunnsubstratet for å skape kulper. Ved stikkrennene bør det etableres akselerasjonskulper for å 

sikre oppvandring (pers. med. Eide, H.) Videre kan et samarbeid mellom kommunen og grunneiere 

forhindre at bekken blir brukt som vanningskilde til jordbruket. 

3.3. Solbergbekken 

3.3.1. Vassdragsbeskrivelse 

Solbergbekken strekker seg 6 km fra sitt utspring i Vastadtjernet til utløpet ved Solbergstrand nord-

vest i Vestby kommune (Figur 15). Bekken danner kommunegrensen mellom Vestby og Frogn. 

Vegetasjonen langs bekken domineres hovedsakelig av løvtrær som gråor, osp, bjørk og lønn, men 

innslag av granskog finnes også langs deler av elven (Hagstrøm, 2012). Nedbørsfeltet har et areal 

på omkring 16 km2, hvor skog og bebyggelse utgjør omtrent 40 % av arealet. Det resterende 

området er dyrket mark (Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 1999). 
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Solbergbekken har en høydeforskjell 

på 72 meter. Den relativt bratte 

gradienten i de lavere partiene av 

bekken har tidligere blitt utnyttet til 

vannkraft (Hagstrøm, 2012). En 

betongdam omkring 100 meter fra 

utløpet kan fungere som et 

vandringshinder for sjøørreten 

dersom vannføringen ikke er 

tilstrekkelig. Omkring 250 meter fra 

utløpet finnes et naturlig 

vandringshinder som sjøørreten ikke 

klarer å forsere, en lengre bratt 

fjellvegg rett i overkant av 

Storkulpa/Storfossen (Figur 16).  

 

Dette fossefallet setter dermed 

punktum for den anadrome 

strekningen i elva. Bekken bærer preg 

av stor variasjon i vannføring, og kan 

i enkelte partier gå tørr under perioder 

med lite nedbør. Vannføringen i elva 

er i dag gjennomsnittlig lavere enn 

hva den var på 1970-80-tallet. 

Flommene ser også ut til å ha blitt mer 

kortvarige og med sterkere markerte 

topper enn hva som var tilfellet 

tidligere (Heier & Løvstad, 2006). 

  

På elvestrekningen fra Storfossen og ned har bekkeleiet varierende bunnforhold. Storkulpa er så 

dyp at det blant annet vanskeliggjør elektrofiske. Videre nedover finnes det flere kulper av 

Figur 15: Oversiktskart over Solbergbekken. Rød 

strekning viser den anadrome delen av elva. 

 

Figur 16: Oversiktskart over nedre del av Solbergelva. 

Den anadrome strekningen går opp til Storkulpa. 

 



37 

varierende størrelse med relativt mykt og finkornet bunnsubstrat. Det er også partier med litt 

mellomstore steiner og til dels grove steiner i de mer hurtigrennende delene mellom kulpene. I 

forhold til skyggedekket fra trærne langs bredden utgjør dette omkring 70 % i den øvre delen ved 

Storkulpa og avtar gradvis ned mot omlag 40 % skyggedekke i den nedre delen mot utløpet 

(Hagstrøm, 2012). 

  

Elva er vurdert som en viktig gyteelv for ørret, og det er observert en rekke fiskearter gjennom 

elektrofiske i Solbergelva (Heier & Moe, 2004). Rett oppstrøms utløpet av elva er det fanget 

trepigget stingsild, skrubbe og ål. Ovenfor betongdemningen omkring 40 meter oppstrøms fra 

NIVA-bygget, ble det ikke funnet noen andre arter enn ørret. Omkring 400 meter oppstrøms 

utløpet i overkant av Storkulpa ble det kun funnet en relativt tett bestand av nipigget stingsild 

(Pungitius pungitius). Gjedde, ørret og mort er også registrert i Solbergelva (Heier & Løvstad, 

2006). Selv om det hevdes at Solbergbekken er lokalt kjent for å ha en god sjøørretbestand, er de 

naturlige gyte- og oppvekstmulighetene for sjøørreten å betrakte som begrensede ifølge 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (1999). Hagstrøm (2012) viser imidlertid til at bekken har gode 

gytemuligheter for sjøørret.  

3.3.2. Tiltak og anbefaling  

Det er gjort en vurdering av følgende tiltak i Solbergbekken:  

 Anlegg av fisketrapp 

 Terskelbygging  

 Tilførsel av gytegrus  

 Utplassering av større steiner/stokker 

 Graving av kulper  

 Åpne opp menneskeskapt vandringsbarriere 

 Rydding av elveløp 

 Skjøtsel av kantvegetasjon  

 

Anlegg av fisketrapp 

Fossen ved Storkulpa utgjør i dag det naturlige vandringshindret for den anadrome strekningen i 

vassdraget (Figur 17). Det ble under befaring presisert at dersom det legges til rette for at sjøørreten 

kan vandre forbi dette hindret og videre oppover i vassdraget, vil dette gi den tilgang til flere 
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kilometer med gode gyte og 

oppvekstområder. Det er imidlertid 

knyttet en rekke spørsmål til en 

eventuell gjennomføring av et slikt 

type tiltak. Denne fossen kan på grunn 

av landheving ha fungert som et 

naturlig vandringshinder i mange tusen 

år (Sørensen, 2009). Det vil si at man 

må vurdere hvorvidt man ønsker å 

legge til rette for at en ny art vil kunne 

etablere seg i et nytt området hvor den 

ikke tidligere har eksistert. En åpning 

for sjøørreten lenger opp i vassdraget vil kunne resultere i flere meter med produktiv 

sjøørretstrekning, som igjen vil kunne ha en positiv innvirkning på bestanden. På en annen side vil 

sannsynligvis en etablering av sjøørret virke negativt inn på bestanden av nipigget stingsild i 

overkant av Storkulpa (pers. med. Heier, O.).  

 

Videre er det sannsynlig at sjøørreten vil blande seg med den stasjonære ørreten, med påfølgende 

redusert genetisk diversitet som resultat (DN, 2011). Det er mulig å kartlegge hvor genetisk 

forskjellige den stedegne brunørreten er i forhold til sjøørreten ved bruk av enkle metoder (pers. 

med. Haugen, T. O.). Dette vil kunne prosessere konkrete tall om de genetiske forskjellene mellom 

fisken ovenfor og nedenfor Storkulpa. Det kan heller ikke utelukkes at sjøørret vil kunne bringe 

med seg og overføre sykdommer til den stasjonære ørreten (DN, 2011). 

 

Gjeldende kultiveringsplan for Akershus og Oslo viser til at det skal legges vekt på biologisk 

mangfold og ta hensyn til at fisken er oppdelt i atskilte stammer med ulik genetikk. Videre 

poengteres det også at man skal redusere faren for spredning av sykdommer (Fylkesmannen i Oslo 

og Akershus, 1996). Etter vårt syn bør det derfor heller søkes mot å fokusere på å bedre forholdene 

der hvor menneskelige tiltak eller inngrep, har ført til at kvaliteten på det naturlige habitatet for 

sjøørreten er blitt ødelagt/betydelig redusert fremfor å endre på naturlige vandringshindre. 

Figur 17: Fossen ved Storkulpa setter strek for den 

anadrome strekningen i Solbergelva. 
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Anbefaling 

Avslutningsvis er vi etter befaring heller ikke overbevist om at sjøørreten vil nå veldig mye lenger 

opp i vassdraget bare den kommer forbi fossen ved Storkulpa. Det er flere potensielle 

vandringshindre hvor fisken utvilsomt vil kunne få problemer med å passere på et stort spekter av 

vannføringer, slik at disse også sannsynligvis må tilrettelegges for å sikre fremkommelighet. Vi 

velger derfor ikke anbefale å bygge trapp opp fossen ved Storkulpen, fordi vi vurderer det slik at 

de økologiske kostnadene ved tiltaket i sum overstiger den potensielle og usikre gevinsten.  

 

Terskelbygging, gytegrus, graving av kulper og utplassering av større steiner/stokker 

Et av hovedproblemene i den anadrome strekningen i Solbergbekken er overproduksjon av yngel, 

hvor konkurransen mellom årsklasser av sjøørret fungerer som en flaskehals for produksjon av 

smolt (Hagstrøm, 2012). Hagstrøm (2012) fant veldig tydelige annethvertår-sykluser i 

årsklassestyrke, noe som indikerer at konkurransen mellom årsklassene 0+ og 1+ er så stor at den 

virker begrensende på yngel- og smoltproduksjonen. I slike systemer er ynglehabitat flaskehalsen 

for fiskeproduksjon, og det er sjelden mangel på gytehabitat. Det vil derfor frarådes å legge til rette 

for bedre gyteforhold ved å tilføre gytegrus til elva som et tiltak for å øke produksjonen. En 

konsekvens av dette vil kunne være tøffere konkurranse og påfølgende dårligere kvalitet på fisken 

(pers. med. Haugen, T. O.). 

  

Det å bygge terskler for dannelse av småskala kulper ved å heve vannspeilet kan i Solbergbekken 

være et positivt tiltak. Dette vil kunne gjøre en større del av elvestrekningen tilgjengelig for yngel 

og smolt gjennom hele året, ved å redusere sannsynligheten for at bekken tørrlegges i perioder 

med lite nedbør. Det klart viktigste vil imidlertid være å øke heterogeniteten i habitatet ved å legge 

ut store steiner og stokker. Dette vil øke andelen skjuleplasser i elva, som igjen vil resultere i 

redusert konkurranse mellom fisk om de gode habitatene som igjen vil øke kvaliteten på fisken 

(Degerman, 2008). Graving av kulper vurderes til å være et lite hensiktsmessig tiltak, som kan 

virke mot sin hensikt. Det kan bidra til å holde fisken igjen i elva fremfor å vandre ut, med økt 

konkurranse og kannibalisme som resultat (pers. med. Eide, H.). Man bør søke å finne en balanse 

mellom gyteforhold og oppvekstforhold så langt det lar seg gjøre. Slik elven fremstår i dag, er det 

i all hovedsak mangel på gode oppvekstområder, noe som begrenser produksjonen. Som nevnt 

over bør man likevel være forsiktig med å legge til rette med tiltak som kan føre til at fisken unngår 

utvandring til fordel for å bli igjen i elva.  
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Åpne opp menneskeskapt vandringsbarriere 

Betongdammen omkring 40 meter 

oppstrøms NIVA-bygget, fungerer som et 

vandringshinder slik det fremstår i dag 

(Figur 18). Representanter fra NIVA har 

hugget til et lite sig i demningen slik at 

ørreten lettere skal kunne komme seg 

forbi. Slik det fremstår i dag må det likevel 

en relativt høy vannføring til for at 

hinderet kan forseres av sjøørret. En slik 

vil utvilsomt sørge for en større og sikrere 

oppgang av sjøørret. Det man risikerer ved 

å fjerne en slik effektiv vandringsbarriere, 

er at man fjerner en anordning som trolig selekterer for stor fisk. Fjerner man denne, vil flere 

sjøørreter av mindre størrelse kunne komme seg forbi hinderet og videre oppstrøms. Dette vil igjen 

kunne øke konkurransen i den overforliggende delen av elven, som allerede har for mye fisk i 

forhold til vassdragets bærekapasitet pr. i dag. Det trengs sannsynligvis ikke mange fisk for å fylle 

disse områdene med nok yngel (pers. med. Haugen, T. O.). 

 

Rydding av vaser og opprettholdelse av kantvegetasjon 

Under befaring ble det ikke observert vaser/vandringshindre i form av stokker, kvist, søppel o.l., 

som kunne være begrensende i forhold til sjøørretens vandringsmuligheter. Vi anbefaler likevel å 

holde oppsyn med forholdene i bekken og på den måten vedlikeholde fri passasje for sjøørreten. 

Det er usikkert hvor viktig vegetasjonsdekket i denne elva er, med tanke på skygge og erosjon. 

Det bør likevel etterstrebes å opprettholde dagens nivå av kantvegetasjon, da denne kan være med 

på å øke habitatets heterogenitet. En økende andel skjuleplasser for sjøørreten vil kunne føre med 

seg redusert konkurranse mellom individer, noe som igjen vil være positivt for bestanden.  

 

 

 

Figur 18: Betongdammen fungerer i dag som en 

vandringsbarriere på et bredt spekter av vannføringer 

(Foto: Ole-Håkon Heier). 
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4. Konklusjon og tilrådning 

 

Til dags dato har kartlegging av sjøørretbestanden stort sett foregått i de større sjøørretbekkene i 

Vestby. Siden mye av produksjonen foregår i småbekkene, er det trolig flere gyte- og 

oppvekstlokaliteter som kunne vært bedre kartlagt. Da sjøørreten kan ta i bruk gytemuligheter der 

de finnes, anbefaler vi at disse kartlegges for å få et bedre bilde av sjøørretbestanden i kommunen. 

Det bør utredes hvilke konsekvenser eventuelle tiltak vil ha for andre arter enn sjøørreten, og at de 

tiltakene som gjennomføres skal være hensiktsmessige i forhold til bærekapasiteten til hvert enkelt 

vassdrag. Videre overvåkning av tilstanden, samt evaluering av hvor og hva de største kildene er, 

og om hva som kan gjøres for å bedre situasjonen er svært sentralt for en god økologisk tilstand i 

vassdragene. 

 

Formålet med å bedre gyte- og oppvekstforhold for sjøørret er grunnet i gode intensjoner med mål 

om en livskraftig bestand som blant annet tjener som fornybar ressurs, gir gode naturopplevelser 

for sportsfiskere, og reintroduserer sjøørret som plaster på såret for tidligere tiders synder mot 

anadrome vassdrag. Som forvaltere er det i stor grad vi som bestemmer hvordan vi vil bruke 

naturen, og dermed opp til oss å vurdere hvilke hensyn som er viktigst å ta i forhold til 

naturmangfoldet og samfunnets beste. Å forandre situasjonen er ikke nødvendigvis den beste 

løsningen etter en helhetsvurdering. Dersom man konkluderer med å utføre et tiltak, må etiske 

avveininger av tiltaket og konsekvenser også vektlegges. 
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6. Vedlegg 

Vedlegg 1. Regelverk 

Det er en rekke lover og forskrifter som regulerer gjennomføring av tiltak i vassdrag. Klima- og 

miljødepartementet, med Miljødirektoratet som utøvende og rådgivende organ, Fylkeskommunen, 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Vestby kommune, har alle ansvar i forhold til 

forvaltningstiltakene til sjøørreten. Planlagte tiltak blir vurdert gjennom gjeldende lovverk for det 

aktuelle tiltaket, samt vurdert ut ifra budsjett. Generelt er det gjeldende at fylkesmannen i Oslo og 

Akershus sitter med forvaltningsansvaret og dermed myndighet i tiltaksspørsmål for sjøørreten i 

Vestby kommune (Miljødirektoratet, 2015). De mest aktuelle lovverkene som er gjeldende for 

forvaltningen av sjøørreten i Vestby kommune er som følger: 

 

Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (Lakse- og innlandsfiskeloven) 

Formålet med loven er å bevare leveområdene og fiskebestandene av laks og sjøørret, samt 

tilrettelegge for bærekraftig fiske. Innen denne loven er det hjemlet en forskrift om fysiske tiltak i 

vassdrag, som omfatter forbud mot fysiske tiltak uten tillatelse fra Fylkesmannen. Det står 

beskrevet at tiltakene skal få minst mulig negative ringvirkninger, og skal forsterke de positive 

effektene. For å få tillatelse til å gjennomføre tiltak må følgende forutsetninger være oppnådd; 1) 

menneskelig inngrep har ødelagt eller forverret sjøørretens naturlige vandringsveier eller gyte- og 

oppvekstområder, 2) at det ligger samfunnsøkonomiske påskudd for å utnytte utmark, frilufts- og 

fiskemuligheter, 3) at sjøørreten er truet på bakgrunn av menneskelig aktivitet. Praksisen er streng 

og det finnes en rekke andre betingelser og vilkår som må oppnås før og under selve 

tiltaksprosessen (Lakse- og innlandsloven, 1992). 

 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) 

Kommunen kan hjemle føringer som må følges for ulike tiltak gjennom arealplanlegging. Før 

tiltakene kan iverksettes må tiltaket ses i forhold til arealplanen i området. Eksempelvis kan 

kommunen legge rettslig bindende føringer på bredden på kantvegetasjonen langs vassdragene. 

De fleste søknader om tiltak blir behandlet som byggesaker, men om området er regulert til andre 

formål, behøver tiltakssøknaden dispensasjon fra kommuneplanen (DN, 2011). 
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Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 

«Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og 

økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern» jfr. nml. § 1. Med en slik 

bestemmelse sikrer man det genetiske mangfoldet, strukturen og produktiviteten blant arter og 

økosystem. Loven legger flere føringer for saksbehandling, der man skal sørge for at tiltaket 

bygger på kunnskap, beslutte ut i fra et føre-var-prinsipp som hindrer betydelig forringelse, vurdere 

ut i fra både samiske og rene samfunnsinteresser, og vurdere tiltaket ut i fra den samlede 

belastningen (Naturmangfoldloven, 2009; DN, 2011). 

 

Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag 

Formålet med forskriften er å forhindre fysiske tiltak som vil kunne ødelegge 

produksjonsmulighetene for sjøørreten og andre organismer i ferskvann. Forskriften favner bredt 

og fysiske tiltak som fjerning av kantvegetasjon, utfylling, graving, kanalisering, oppdemning, 

fisketrapper og terskler krever tillatelse. Alle tillatelser for mulige tiltak må innhentes fra 

Fylkesmannen som har myndighet for de anadrome vassdragene (Forskrift om fysiske tiltak i 

vassdrag, 2004). 

 

Forskrifter om rammer for vannforvaltningen 

Vannforskriften er regelverket som gjennomfører EUs vanndirektiv i Norge. Den har som 

målsetning å bevare og sikre en «god økologisk stand», og med det menes at tilstanden skal 

vurderes opp imot naturtilstanden (Vannforskriften, 2006). Dette styres gjennom regionale 

forvaltnings- og tiltaksplaner, for å styrke en forvaltning av økosystemer i vassdrag. Ved et fysisk 

inngrep som en fisketrapp skal ikke den økologiske tilstanden gi negative effekter på vassdraget, 

og tiltak skal igangsettes der miljøtilstanden ikke er oppnådd. Sjøørreten er regnet som et biologisk 

kvalitetselement i vurderingen av den økologiske tilstanden (Haugland & Hjelle, 2015; 

Vannportalen, 2015). 

 

Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven) 

Vannressursloven skal sikre at vassdragene forvaltes og anvendes på en forsvarlig og bærekraftig 

måte (Vannressursloven, 2000). Her har kantskogen langs vassdragene et eget vern, som sikrer 

naturlige kantsonebelter som skaper korridorer for planter og dyr, samt forebygger 
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avrenningproblematikken. Gunnbjørn Bremset ved NINA har uttalt at dette i praksis er en sovende 

bestemmelse i dagens forvaltning (Bremset, 2016). Felles for alle tiltakene er at de ikke skal stride 

mot allmenne interesser, som sjøørret er i dette tilfellet (DN, 2011). 

 

Lov om vassdragsreguleringer (Vassdragsreguleringsloven) 

Loven er gjeldende når man skal gjennomføre tiltak med et anlegg som regulerer vassdrag, 

eksempelvis en fisketrapp. Om det gis tillatelse og vilkår etter denne lovgivningen, behøver ikke 

tiltaket tillatelse etter forskriften om fysiske tiltak i vassdrag, eller lov om vassdrag og grunnvann 

(Vassdragsreguleringsloven, 1917). 

 

Forskrift for fremmede organismer 

Formålet er å hindre innførsel og spredning av fremmede organismer som kan ha negative effekter 

på biologiske mangfold. Særlig er kravet til aktsomhet og kravet om tiltak som kan hindre 

måloppnåelsen spesielt viktige. Dette gjøres med miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen, som 

redegjør for om det er noen fiske-, plante- eller parasittarter som ikke er ønsket videre i det aktuelle 

vassdraget (Forskrift om fremmede organismer, 2015). 

 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 

Forurensningslovens formål er å verne vassdragene mot forurensing, og å redusere eventuell 

eksisterende forurensing. Loven bevarer miljøkvaliteten og hindrer forringelse av naturens 

fornyelse og produksjon. På grunn av sterkt inngrepspress i Akershus fylke er denne loven svært 

aktuell. Fylkesmannen er forurensningsmyndighet i tiltakene (Forurensningsloven, 1981). 

 

Grunneierens tillatelse 

Alle tiltak som blir planlagt behøver grunneierens tillatelse. Grunneieren har også begrenset 

handlingsrom på egen eiendom i nærheten av sjøørretvassdrag. Imidlertid kan grunneieren rydde 

strekninger for søppel, til en viss grad tynne i kantsonene, samt med hjemmel i vannressursloven 

§ 12 gjenskape vassdragsform i bekken/elven som ikke er eldre fem år (Karlsen, 2012).  

 

 


