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Første dag (fredag):

≡ Fokus på fiskens krav til vannløpene

≡ Fiskebiologi, finansiering av prosjeketer, ørretkartet

Andre dag (lørdag)

≡ Ute i felt hele dagen. Så på gamle prosjekter, og deltok i 

praktisk restaurering sammen med Vejle Sportsfiskerforening

≡ Foredrag om vellykkede prosjekter (vandplejegruppen

Vandstjernene)

Tredje dag (søndag)

≡ Feltarbeid: Finne egnet sted til restaurering. Gruppearbeid ved 

en sjøørretbekk.

≡ Presentasjon av gruppearbeidet



Viktig å sette fokus på fiskens livssyklus

Det må ikke være vesentlge «flsaskehalser»

Fri passasje for 

gytefisk

Gytegrus

Overlevelse av egg 

og yngel

Vandring

Havet

Fri passasje for ungfisk

(smolt)





Kurset vekslet mellom teori inne og praksis ute.
Hva krever fisken, og hva skal man gjøre i praksis?

Her er vi ved Lille Høgholt bekk, hvor det ble lagt ut gytegrus for noen år siden.



Desinfeksjon med Virkon S
forhindrer spredning av fiskesykdommer



Jennum Bekk

Her ble det laget en gyteplass for noen år siden, som har blitt flittig brukt.

Nå ligger grusen slik som fisken og vannet vi ha det



Kvak Møllebekk ble re-meandrert i 1991, og det ble lagt ut gytegrus.

Vi så først på bunndyr, som forteller mye om vannkvalitet og de fysiske forhold.



Ørreten har klart seg selv ved naturlig gyting siden 1991

- alltid med så store tettheter at det oppfyller kravet til «Høy økologisk tilstand»



De fleste fiskene er avkom av sjøørret, som gyter i bekken



Den store ørreten er to år gammel, de mindre et år.
Årets yngel fra høstens gyting hadde ennå ikke kommet opp av gytegrusen



Det var også bekkeniøye og 3-pigget stingsild til stede i bekken



All fisk ble gjenutsatt



Jerlev Bekk, sideløp til Vejle Å.

Vejle Sportsfiskerforening hadde 

arrangert det slik at vi skulle etablere

flere gyteplasser ved utlegging av 18

m2 gytegrus og 1 m2 skjulestein.



Vi skulle legge ut gytegrus flere steder nedstrøms vegen.

Forutsetning: Vi måtte ikke heve vannstanden opstrøms vegen



Lastebilen kunne legge ut en gyteplass rett nedstrøms vegen

Vi kontrollerte vannstanden med strips på landmålerstolpene



Kontroll av vannstand før utlegging av ny gytegrus



Gytegrusen bør trekkes godt opp på breddene

Da kan ikke bekken grave seg utenom stryket.



Viktig å holde god sikkerhetsavstand til maskinen



Alle mann og kvinner i arbeid !



Et bra sted for en liten gyteplass,

den anlegges som en «pukkel» ved utløpet av kulpen nedstrøms en kulvert



Grusen ble flytta et par meter nedstrøms, så det fremdeles er en dyp kulp ved vegen. 

Da mister vannet sin kraft hvis det kommer fort inn i kulverten.



Søndag var det gruppearbeid, hvor nye restaureringer skulle planlegges, og 

presenteres på et møte med kommunen om ettermiddagen



De glade deltagerne på grunnkurset i vannløpsrestaurering, april 2018



Oppsummering

≡ Meget bra og nyttig kurs

≡ Gode foredragsholdere

≡ Motiverte kursdeltakere

≡ Mye praksis/feltarbeid

≡ Hotell med god lokalisering i forhold til feltarbeid/utflukter

≡ Bra med ressurser i kommunene (folk og penger)

≡ Får mye penger fra EU

≡ Det lages planer som settes ut i livet i henhold til EU`s vannrammedirektiv

≡ Ser også på behovet til andre fiskearter enn ørret

≡ I Danmark ble ørreten valgt ut som miljøindikator i 2015. (Ørretyngelen er ulønnet miljøvakt!) 

https://vimeo.com/157698534

≡ Meget bra oversikt over vassdrag (Ørretkartet) http://www.fiskepleje.dk/vandloeb/oerredkort

≡ Egen ørretindeks (minst 0,8 ørret (0+) pr. m2 i bekker <2m bredde, og minst 1,5 ørret 0+) pr. m2 med minst 2 m bredde)

https://vimeo.com/157698534
http://www.fiskepleje.dk/vandloeb/oerredkort


Et lite sitat til slutt

«Det er forskjell på hva man vet og det 

man gjør. Kunnskap i seg selv er 

verdiløst – det er anvendt kunnskap som 

gir verdi! «

Henrik Aase


