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Det er påvist store forekoIllster av kvikkleire i sidevassdraget Gråelva Sl)m st~lr i fare 10r å rase ut. Det 
er derfor salt i gang sikringstiltak av elveh1pet. Sedimentologiske unclersl1kelser viser at sikringsarheidet 
f\1rer lil radikal reduksjon i erosjon og sedimennransport. Dette r~1rer igjen lil endrele 0kologiske 
forh()ld og det foregår derfor en hetydelig rekolonisering av hentiske invertehrater og ungfisk i 
anleggsområdet. Det er også en rekke forhygninger og andre inngrep langs ilele Stji1rdalsvassdraget 
som påvirker vannmilj\1et. For å rå styring med inngrepsituasjonen i vassdraget hle det laget en 
tlerhruksplan. En del av m,tlene er nådd og del er lagt et godt grunnlag for ~i n~i de resterende. I 
forhindelse med utviklingen av et hjelpemiddel ved flerhruksplanlegging cr VassdragssiIllulatoren 
ulpn1vd i vassdraget. Del ef ()gså ulfl1rt en rekke k()nsesj()nspålagle og ikke konscsj()nsp~liagle 
unders\1kelser SOIll har fort til al Sljordalsvassdraget en av våre hest egneie elver n~lr det gjelder 
vurderinger av virkninger av håde kraCtuthygging og andre inngrep. l de hemrte vassdragene i 
forhindelse med kraCtverkene i Meråker er det laget en omfallende lerskel- og tiltaksplan som ligger til 
grunn for pålegg OIll hygging av terskler og andre hiotopjusteremJc liltak. 

ABSTRACT 

Extensivc for1l1alions of ljuick clay have heen docu1l1cnted in lhe Gr,klva watercOUfSC. These represent 
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Sedimentological invesligalimlS showed lilat Ille l"\mslruction work result in Cl radical decrease in 
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rcconslruction area. Thcre are als() a large num her ()r eillhankments and other encroachments along the 
wholc river Stjl1rdalselva. In llfder to controll the encroachments along the river. a watercourse plan 
was LievelopeLi. Some of the goals were reached and rormed the ha.sis fm the remaining actions. In 
connection with the development of an aid in waterc()urse planning, the River Syslem Simulatllf, was 
tested in the watercOUfse. Severai studies, some governed hy hydropower liccncing conditans have 
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FORORD 

Denne publikasjonen gir en naturfaglig kunnskapsoppsummering om Stjørdalsvassdraget 
med Gråelva, og er et referat fra et fagmøte som ble holdt i Stjørdal 21 . og 22 . juni 1994. 

I og langs Stjørdalsvassdraget er det mange interesser som påvirker vassdraget og som gjør 
vassdraget forskningsmessig interessant. Det er derfor blitt utført en rekke undersøkelser i 
forbindelse med sikringsarbeid mot kvikkleireskred langs Gråelva, kraftutbygging i Meråker 
i tillegg til fiskebiologiske undersøkelser i selve Stjørdalselva. NVE tok initiativ til et 
seminar for å presentere prosjektene, slik at de ulike prosjektdeltakerne og forvaltningen 
skulle få en oversikt over hvilke undersøkelser som er blitt utført og som pågår, samt 
resultater fra disse . En viktig målsetning var at de forskjellige enkeltprosjektene skulle få 
anledning til å utveksle erfaringer og eventuelt innlede samarbeid om prosjekter. Det ble også 
understreket at forvaltningen bør stille krav om samarbeid i forbindelse med tildeling av 
midler. 

I vassdragsforsknings-sammenheng går det mot nye tider. Det blir stadig trangere med midler 
fremover. Pågående forskningsprogrammer vil avsluttes i nærmeste fremtid . I denne 
forbindelse ble det avholdt en ide-dugnad i mai 1994, der NVE, ON, EnFO og 
forskningsrådet ble enige om å lage en felles strategi for vassdragsforskning. 

F or uberørte vassdrag arbeides det med en videre strategi i F orskref-regi . Her planlegges det 
en oppgradering i form av flere Forskref-vassdrag og oppstarting av langtidsundersøkelser i 
disse. Dette er et samarbeid mellom NVE, ON og SFT. 

I berørte vassdrag er det ikke startet opp arbeid med å lage en strategi for å velge ut vassdrag 
der forskningen blir konsentrert for å undersøke effektene av ulike typer inngrep og tiltak. De 
videre perspektivene innen vassdragsforskning viser at det er nødvendig å ta utgangspunkt i 
en liknende strategi som Forskref, og konsentrere undersøkelsene i en gruppe vassdrag . Det 
vil derfor bli valgt ut en gruppe vassdrag der slike typer undersøkelser kan foregå. 

Når en tar i betraktning den allerede opparbeidete kunnskapen om Stjørdalsvassdraget, samt 
bredden i type undersøkelser, utmerker Stjørdalsvassdraget seg som et svært egnet vassdrag i 
en videre strategi for vassdragsforskning i berørte vassdrag. 

Erfaringene fra fagmøtet i Stjørdalen vil derfor bli brukt som et grunnlag i det videre 
koordineringsarbeidet på forvaltningsnivå . 
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STABILITETSI:NDERSØKELSER - SIKRINGSTILTAK 
Odd Gregersen, NGI 

Gråelva-vassdraget ligger i et område med en mektig marin leiravsetning. Området er i dag 
intenst ravinert og med høydeforskjeller som for en stor del ligger på mellom 30 og 50 m. 
Figur I viser et utsnitt av kvartærgeologiske kart over vassdraget. Gamle skredgroper er 
avmerket med rødt. Som det fremgår, har det gjennom tidene skjedd en rekke store skred i 
området. 

I perioden 1982 - 1984 utførte NGI en kartlegging av "potensielt skredfarlige 
kvikkleireområder" i Stjørdal. Statens naturskadefc)l1(i var oppdragsgiver. Resultatene av 
undersøkelsen fremgår av fIgur 2, hvor skraverte områder indikerer "potensielt skredfarlige 
kvikkleireområder". Undersøkeslen indikelie omfattende forekomster av kvikkleire i 
Gråelva-vassdraget Resultatene av undersøkelsene var alarmerende, og det ble tatt initiativ 
til en videre undersøkelse av området for å vurdere behovet for sikringstiltak i vassdraget. I 
tillegg til de store kvikkleireforekomstene var det flere forhold SOIll gjorde at Gråelva
vassdraget kunne være et spesielt rastruet område 

Ugunstige topografIske fc)rhold med høydeforskjeller på 30 - 50 m 

Pågående aktiv erosjon, sideveis og ver1ikalt. gjennom det meste av 
vassdraget Oppsittere hevder at vertikalerosjonen lokalt har vært så rnye som 
ca. 3 m i løpet av 30 - 50 år. 

Store konsekvenser ved et eventuelt ras. Fare for oppdemming av 
hovedvassdraget Gråelva Et stort antall mennesker hører til i 
områdetItrafIkkerer området 

Det store antall gamle skredgroper viser at stabiliteten i vassdraget har vært og 
trolig fremdeles er dårlig. 

Det vi frykter er altså ras i kvikkleir'e J\1en hvorfc)r denne spesielle frykten f<)r kvikkleire') 
Kvikkleiren har den ubehagelige egenskapen at styrken i leirstrukturen kan bli dramatisk 
redusert Leiren forvandles fra å være en relativt fast rnasse til il bli helt t1ytende. Dette kan 
skje uten forvarsel og i løpet av sekunder. I slike tilfeller kan store områder rase ut Årsaken 
er en "overbelastning" av leirstrukturen 

"Overbelastningen" kan skyldes menneskelige inngrep, store nedbørsmengder eller naturlige 
hydrologiske prosesser. Rissa-raset, fIgur 3, er et typisk kvikkleireskred Her raste ca 5 mill 
m' ul, det meste i løpet av noen fa minutter Den utløsende årsaken var en mindre fylling ut i 
vannkanten ned mot innsjøen Botnen. 

Figur 4 illustrerer fenomenet kvikkleire På tlgur ..:ta er en uforstyrret kvikkleireprøve 
belastet med lodder tilsvarende 3,5 kg uten å gå til brudd. Dette viser at leiren har en 
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betnlclig ~t\Tke i sin naturlige tilstand Figur -lb viser omrol't. flvtende kvikldeire. Leiren 
har her mistet all sin st\'rke. St\'rken kan imidlertid gjel1\innes, f eks \ed tilsetting av salt 
Dette fremgal' (\\ figur -le 

Et relati\! omfattende program for grunnundersokelser ble igangsatt i Ciraeha-\'assdraget for 
a oppna en n~l'rmere kartlegging av kvikkleirens utstrekning. mektighet og styrkeegenskaper. 
Feltundersokelsene har omt~lttet både dreietrvkksonderinger. vingeboringer, måling av 
poretr\,kk og pnnetaking Dessuten er det utfort avanserte laboratorieforsøk for en nøyaktig 
bestemmelse av leirens styrkeegenskaper. Dreietrvkksonderingene utgjør imidlertid 
hmedtvngden a\' undersøkelsen Dette er en enkeL rasjonell og robust sonderingsmetode som 
gir palitelige informasjoner 0111 forekomster av kvikkleire Sonderingene gjennomføres ved å 
presse og rotere en .18 mill st~llstang med en 'i-l 111m dreid spiss ned i bakken. ~edpressing og 
rotasjon skjer med konstante hastigheter. Nedpresningskraflen registreres. Figur 'i viser en 
typisk dreietrvkksondering fra Gråelva-vassdraget Som det fremgar, er motstanden lav helt i 
toppen, men øker sti jevnt fra ca 3 m til l'i m dybde. Dette er typisk for en ikke kvikk marin 
leire Fra l'i 111 dvbde til ca .18 111 dybde avtar nedpresningskraflen Dette viser at i dette 
dvbcleintenallet har leiren ingen styrke i omrort tilstand. altså er dette en kvikkleire 

Figur h \iser et kartutsnitt over Gråelva-vassdraget Boringene er markert med ringer Grønne 
ringer er boringer uten kvikkleire og røde ringer er boringer der kvikkleire er p<lvist. Som det 
ll'emgar. er de neste boringene P21 den nederste delen C\\ \'assdraget uten b'ikkleire P21 den 
O\erste delen er det nesten utelukkende boringer med kvikkleire 

Pit grunnlag av boreresultatene kan hovedvassdraget deles inn i, kategorier med hensvn til 
hiregrad og således også med hensyn til sikringstiltak. De tre kategoriene er vist i tre 
t\crrprofiler. se figur 7 Profilenes beliggenhet fi'emgår på figur () 

I protlI I-I. lengst neclstrøms, er det praktisk talt ikke pavist kvikkleire i selve 
elveskr2111ingen. Påviste kvikkleireforekomster ligger dessuten på et vesentlig 
hovere terrengnivå enn selve elveleiet Erosjonsakti\iteten P<l denne 
strekningen er liten En eventuell ras\irksomhet i elvesiclene vil her ha 
ubetydelig innvirkning på de innenforliggende kvikkleireforekomstene Pel 
denne strekningen er det derfor ikke foresl:ltt sikt'ingstiltak av noe slag i 
Graeha 

I profil Il-Il er det pavist k\'ikkleire noe ut i elveskraningen pa vestre side 
Kvikkleiren ligger imidlertid ogs<l her vesentlig hm'erc enn niv~let i Gnlelva 
Det foregar en betvdelig erosjon i elven, både vertikalt og sideveis. Denne 
strekningen anbef~1les sikret mot videre el'osjon for a hindre utløsning a\' 
initalras S0111 igjen kan forplante seg inn i kvikkleiren 

Profil Ill-Ill og videre oppstrøms giir kvikkleiren for en stor del helt ut mot 
eken, samt at kvikkleiren her ligger ned mot og delvis under elvens nivå. 
Denne delen må ansees som mest utsatt for hemtidige kvikkleireskred. På 
grunn a\' den pagående erosjonen skjer det her en f()rtlopende 
spenningsøkning i kvikkleiren '-.;ar spenningsnivilet i leiren tilsvarer leirens 
styrke. vil skred bli utløst For denne kategoris forhold er det foreslått utført 
stahilitetsfodJedrende tiltak Tiltakene bør bade sikre mot ti'emtidig erosjon 
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og ha en stabilitetsforbedrende virkning l hovedsak \il tiltaket bestå i 
oppfYlling i dalbunnen med sprengstein. tykkelse 20 l11. En annen metode er 
bruk av terskler Terskler har av flere grunner, i dette tilfellet, vist seg mindre 
aktuelt 

Det samme resonnement er benyttet for sidevassdragene for klassifisering av faregrad og 
derved for valg av sikringsmetocle. På figur 6 er inntegnet v<1'1 forslag til valg av 
sikringsmetode for hele vassdraget. 
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Figur l 
Kvartærgeologisk kart med inntegnet tidligere skred groper. 
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Figur 2 
Kvartærgeologisk kart med inntegnet ''potensielt skredfarlige kvikkleir eområder". 



12 

Figur 3 
Foto Rissaskredet, april 1978. 
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Figur 4 
Demonstrasjon av kvikkleire: uforstyrret - omrørt - tilsatt salt. 
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Figur 5 
Typisk dreietrykksondering. 
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Figur 6 
Kartutsnitt Gråelva med beliggenhet av boringer, tverrprojil og forslag til sikringstiltak. 
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GRÅELVA - HVORDAN PÅVIRKER FORBYGNINGER 
EROS.JONSPROSESSENE I NEDBØRFELTET'! 
Sverre Husebye, NVE 

I forbindelse med planene om forbygninger i Gråelva for å sikre gårdsbrukene i området mot 
ras, har NVE satt i gang målinger av materialtransporten Målestasjonene er lokalisert ved 
Børstad, der E 75 krysser Gråelva. 

Problemstilling: 

Målet for målingene er å kvantifisere hvordan forbygningsarbeidet påvirker de naturlige 
erosjonsprosessene og materialstrømmen i vassdraget. Dette vil danne grunnlaget for 
økologiske undersøkelser. 

Gråelvas nedbørfelt kan erosjonsmessig deles i 2, området under marin grense (MG) og 
området over. Forbygningsarbeidene vil kun berøre området under MG. Erosjonsprosessene 
i dette området synes helt dominerende som sedimentkilde for materialtransporten ved 
BØI"stad. Målinger av materialtransp0I1en i områder dominert av morener og glasitluviale 
avsetninger, viser gjennomsnittlige erosjonstall på 2-15 t/km2 år. Tilsvarende tall for marine 
leirområder ligger over 250 t/km2 år. 

Problemløsning: 

Det er opprettet en målestasjon ved Børstad som også omfatter vannføring. Stasjonen er 
utstyrt med tradisjonelt prøvetakingsutstyr for sedimenttransp0I1målinger. Siden 
vinterflommer kan forekomme og disse kan føre til betydelig erosjon og sedimenttransport, er 
måleprogrammet helårlig. Prøvetakingsfrekvensen varierer mellom l og 4 prøver pr. døgn, 
avhengig av vannføringsforholdene. Observatøren er instruert og følger opp dette Ved hvert 
skift av tlasker pumpes det også opp en større prøve som muliggjør analyser av 
paI1ikkelsammensetning og mineralologi. 

Målingene ble igangsatt høsten 1991 og bør pågå kontinuerlig inntil noen år etter at 
forbygningsarbeidene er fullført 

Tallene for materialtransporten må også knyttes til kunnskaper om sedimentkilder og 
erosjonsprosessenes intensitet. På oppdrag fra og i samarbeid med NVE, har derfor NGI 
utført en kartlegging av sedimentkilder og et estimat av sedimentbudsjett. Rapp0I1en forelå 
januar 1993 

I tillegg til den rutinemessige prøvetakingen ved målestasjonen, er det også foretatt 
kampanjemålinger flere steder i vassdraget ved ulike vannføringssituasjoner. Dette for å 
studere variasjonen i de ulike delfeltene. 

Resultater: 

Målingene av suspensjonstransporten viser meget høye erosjonstall og stor variasjon fra år til 
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år I måleperioden skiller 1992 seg ut med hele 155 000 tonn, hvorav ca. 100000 tonn 
passer1e i løpet av noen få dager som følge aven større flom I 1993 var transporien 
ca 100 000 tonn. Arealet tatt i betraktning, er dette også et meget hoyt tall Februar og april 
står for ca. 60% av årstransporten. Forholdene i 1993 var spesielle ved at 
forbygningsarbeidene foregikk for fullt, samtidig som elveløpssvstemene arbeidet mot en 
"likevektstilstand" som følge av flommen året før Tallene for l 992 antyder en "normal" 
årstransport på rundt 60 000 tonn. Dette vil gi en spesifikk årlig sedimenttransport på ca. 3 
000 tonn/km", hvilket er betydelig høyere enn det som er målt i andre leirområder (ca. 250 

tonn/km 2 ) 

Målingene gjennom året viser at vinterflommene fører meget store sedimentmengder ut av 
vassdraget Arsaken er antagelig at lite eller ikke noe vann trenger ned i bakken som følge av 
telen En situasjon med intens nedbør, muligens forsterket av snøsmelting og 100% 
overflateavrenning, vil uvilkårlig føre til kraftig erosjon og materialtransport 

Forbygningsarbeidene vil helt klaI1 føre til en endret sedimentologisk tilstand, der erosjonen 
reduseres og sedimenttransporten vil av1a radikalt Dette vil igjen føre til endrede økologiske 
forhold pga. større siktedyp og endret mengde og sammensetning på materialtransporien. 
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MND. 

AUG 

SEPT 

OKT 

NOV 

DES 

TOT 

ANTALL 
DOGN 

2 

30 

31 

30 

31 

124 

ORGANISK MATERIALE 
AVLOP (MILL. M3) SEDIMENTTRSP(TONN) 

TOTALT PR.DOGN TOTALT PR.DOGN 

0.05 0.03 0.09 0.05 

5.35 0.18 110 .34 3.68 

2.76 0.09 38.60 1.25 

3.56 0.12 434.98 14.50 

3.98 0.13 180.38 5.82 

15.70 0.13 764.40 6 .. 16 

UORGANISK MATERIALE 
KONS. AVLOP (MILL. M3) SEDIMENTTRSP(TONN) KONS. 

(HG/L) TOTALT PR.DOGN TOTALT PR.DOGN (MG/L) 

1. 76 0.05 0.03 0.41 0.21 8.00 

20.62 5.36 0.18 3640.43 121.35 679.34 

14.00 2.75 0.09 1080.07 34.84 392.64 

l22 . 09 3.57 0.12 1::.741.44 424.71 3572.66 

45.29 3.99 0.13 5963.78 192.38 1495.72 

48.67 15.72 0.13 23426.13 188.92 1490.69 
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ORGANISK MATERIALE UORGANISK MATERIALE ....... 
\Co MND. ANTALL AVLOP (MILL.M3) SED lMENTTRS P (TONN) KONS. AVL O P (MILL.M3) SEDIMENTTRSP(TONN) KONS. 
\Co 
!'-l DOGN TOTALT PR.DOGN TOTALT PR.DOGN (MG/L) TOTALT PR.DOGN TOTALT PR.DOGN (MG/L) 

JAN 31 14.06 0.45 6742.93 217.51 479.61 14.09 0.45 102347.72 3301.54 7263.42 

FEB 28 3.90 0.14 160.23 5.72 41.05 3.87 0.14 8870.30 316.80 2291.07 

MARS 31 4.70 0.15 263.33 8.49 56.02 4.69 0.15 15600.39 503.24 3323.88 

APR 30 1.24 0.04 13.90 0.46 11.26 1. 24 0.04 503.36 16.78 405.55 

MAI 31 2.95 0.10 101.42 3.27 34.43 2.94 0.09 5859.09 189.00 1993.31 

JUNI 30 0.54 0.02 8.15 0.27 15.22 0.54 0.02 90.01 3.00 168.02 

JULI 31 1.31 0.04 21.70 0.70 16.50 1. 32 0.04 616.86 19.90 465.91 

AUG 31 3.43 O .ll 120.59 3.89 35.16 3.42 0.11 6348.50 204.79 1854.12 

SEPT 30 0.72 0.02 3.36 0.11 4.64 0.72 0.02 27.61 0.92 38.34 

OKT 31 3.32 O .ll 439.97 14.19 132.69 3.32 0.11 11837.78 381.86 3561.94 

NOV 30 1. 54 0.05 67.50 2.25 43.83 1. 53 0.05 2894.38 96 .48 1888.95 

TOT 334 37.71 0.11 7943.08 23.78 210.66 37.70 0.11 154995.98 464.06 4111.72 
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'"""' ORGANISK MATERIALE UORGANISK MATERIALE .... 
~ MND. ANTALL AVLOP (MILL .M3) SEDlMENTTRSP(TONN) KONS. AVLOP (MILL .M3) SEDlMENTTRSP(TONN) KONS. 
~ 

(MG/L) (MG/L) -.... DOGN TOTALT PR.DOGN TOTALT PR.DOGN TOTALT PR.DOGN TOTALT PR.DOGN 
~ 
...... 
\C 
\C 

JAN 31 3.25 0.10 143.84 4.64 44.21 3.26 0.11 7047.17 227.33 2162.92 

~ 

FEB 28 6.21 0.22 399.69 14.27 64.37 6.20 0.22 20989.44 749.62 3387.50 

MARS 31 3.62 0.12 159.33 5.14 44.07 3.62 0.12 7574.79 244.35 2093.94 

APR 30 8.05 0.27 702.23 23.41 87.23 8.08 0.27 38640.13 1288.00 4780.04 

MAI 31 5.06 0.16 170.40 5.50 33.68 5.02 0.16 7485.51 241.47 1490.38 

JUNI 30 1.11 0.04 19.75 0.66 17.76 1.11 0.04 458.36 15.28 411.75 

JULI 31 2.26 0.07 78.02 2.52 34.52 2.27 0.07 3724.77 120.15 1640.78 

AUG 31 3.64 0.12 47.78 1. 54 13.14 3.63 0.12 1494.64 48.21 411.40 

SEPT 30 3.71 0.12 72.50 2.42 19.53 3.71 0.12 2754.45 91.82 742.88 

OKT 31 4.02 0.13 182.67 5.89 45.41 4.03 0.13 8345.94 269.22 2069.27 

NOV 4 0.33 0.08 1. 55 0.39 4.62 0.33 0.08 33.70 8.43 103.33 

TOT 308 41.27 0.13 1977.76 6.42 47.93 41.26 0.13 98548.91 319.96 2388.39 
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FAKTORER SOM STYRER 
SEDIMENTKlLDE EROSJONSPROSESS EROSJONSINTENSITETEN 

Bunnsenkning Vannføring 

(vertikalløpserosjon) Skjærstyrke av 

bunnsedimenter 
L0PSM A TERIALE Lengdeprofil 

Graving i yttersving Vannføring 
(Iateralløpserosjon) Stabilitet av skråningsfot 

Skred/utglidninger 
l Skråningsstabi l i tet 

Erosjon i skred masser Undergraving av skråningsfot 
avlagret i løpet 

Bakkesig Jordart 

• Skråningsgradient 

SKRÅNINGSMATERIALE Lateralløpserosjon 

Erosjon i underjordiske Strømningshastighet 
kanaler (piping) Jordart 

Grunnvannsnivå 
Grunnvannserosjon Jordart 

Overflateavrenning i N wbørsin tensi tet 
skredsår Jordart 

Lengde og helling på skråning 
Arealbruk 

LØSMASSER Overflate.avrcnni ng Teleforhold 

JORDBRUKSOMRÅDENE Nedbørsintensitet 

Grad av erosjonssikring 
Erosjon av grøftevann Vannføring 

{uhell -I 
lnndelinK al' sedimentkilder etter ero.\joll.\!)f·osesser. 



Relativt bidrag fra ulike sedimentkilder i Gråelvas nedbørfelt 

SEDIMENTKILDE EROSJONSPROSESS GJENNOMSNITILIG 
ÅRLIG BIDRAG 

Bunnsenkn i ng 10.000 tonn 
(vertikal løpserosjon) 16,7% 

L0PSMATERIALE Graving i yttersving 3.000 tonn 
(lateral løpserosjon) 5,0% 

Skred/utgi idninger 
li 40.000 tonn 

Erosjon i skredrniL~ser 66,7% 

Bakkesig 
li 1.000 tonn 

Lateral løpserosjon 1,7% 

SKRÅNINGSMATERIALE 
Overflateavrenning i 2.000 tonn 
s kr ed sår 3,3% 

Grunnvannserosjon 

Erosjon i underjordiske 1.000 tonn 
kanaler (piping) 1,7% 

Erosjon av grøftevann 
LØSMASSER 

JORDBRUKSOMRÅDENE Overnalt.:avrenning 3.000 tonn 
5,0% 

Sum pr. år 60.000 [Olln 

T{{he115 
Relativt hidragfra ulike sedimentkilder i Graelvas lIedh orfe Il. 
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SEDIMENTKILDE EROSJONSPROSESS GJENNOMSNITTLIG 
ÅRLIG BIDRAG 

Bunnsenkning 25 tonn 
(vertikal løpserosjon) 5% 

LørSMATERIALE Graving i yttersving 10 tonn 
(lateral løpserosjon) 2% 

Skred lutgl id ni nger 300 tonn 
li 60% 

Erosjon i skred masser 

Bakkesig 35 tonn 

li 7% 
Lateral løpserosjon 

Overf1ateavrenning i 15 tonn 

SKRANINGSMATERIALE 
skredsår 3% 

Grunnvannserosjon 

Erosjon i underjordiske 15 tonn 
kanaler (piping) 3% 

Erosjon av grøftevann 
LØSMASSER 

JORDBRUKSOMRÅDENE Overll ateavrenn ing 100 tonn 
20% 

Sum pr. år 500 tonn 

{uhell (j 

Sedimelllhlld'lell lo" LlIddlihekkell. 



25 

1992 
discharge Q m3/s Gs tonnes/day 
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Gs -

discharge Q m3/s Gs tonnes/day 
20r-1 ----------~112.000 Q 
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15 ~ 110.000 
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10 ~ -16.000 -
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5 1
1
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Figur l 
Vannføring (Q) og sedimenttransport (Gs) i Gråelva i 1992 og 1993, 



Figur 2 
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1 . 1 -31. 1 1992 
discharge Q m3/s 
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1.1 - 31.1 1992 
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15 

10 -

5 

2.500 

2.000 GsO 
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1.000 

500 
O '------~~-----..--..---------~----..--------' O 

Vannf~)ring (Q) og både organisk og uorganisk sedimenttransport (GsO og Gs) i Gråelva i 
januar 1992 



Figur 3 

1992 
discharge Q m3/s GsO tonnes/day 
20 ~.~----------~-~-- 600 Q 
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I I 

500 

400 GsO 

300 -

200 

- 100 

Vannføring (Q) og organisk sedimenttransport (GsO) 1993. 
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MINDRE INNGREP I STJØRDALSVASSDRAGET 
'v1ads Johnsen, \:VE, Region \lidt-Norge 

Generelt om Stjørdalsvassdraljet 

Feltarealet til Stjørdalsvassdraget er ca. 2100 knr'. Sideelvene FOlTa, Sona og Gråelva har 
feltareal på henholdsvis 605, 201 og 48 kme Det er tre avløpsstasjoner En i Stjørdalselva 
ved Hegra~ 1744 - O med feltareal på 1836 km", en i Forra ved Hoggåsbrua~ 666 - 0, med 
feltareal på 491 km2 , og en i Torbjørka med feltareal på 95 km 2 Det er et 
vassdragsnivellement fra 1925 

Den største registrerte flommen fant sted 21 og 22 oktober 1947, med vannføring på ca 
1800 - 2000 m 'Is ved Hegra Den holt status som I OOO-års tlom 

Observasjoner av isganger fra 1975 nedstrøms Nord-Kringen og tl'a 19X3 oppstrøms Nord
Kringen, har vist at det har vært isganger 1981, 1982 og 1993 

Vannlinjesenkning i perioden 1925 til 1989 har vært fra 0.6 m - 2, 111 

I vassdraget er det et generelt problem at sidc- og bunnerasjon i leire fører til bunnsenkning, 
undergravde forbygninger og leire-forurensning. 

Forbygningsplaner 

Hell - Sonas utløp. 

Planlagt forbygging ca 4 km av vestre bredd 
Planlagt forbygging ca I km av østre bredd. 

Kostnadoverslag er ca. 5 7 mill kroner 

Oppstmms Sonas utløp. 

Planlagt forbygging ca 0.2 km 

Kostnadoverslag ca O -' mill kroner 

Forbygningsanlegg - utført. 

Stjørdalselva 

Hell - Son as utløp 

Forbygd ca 12.5 km av vestre bredd 
Forbygd ca. 10 5 km av høyre bredd 

Ca 50 % forbygd, investering ca 30 mill kroner 



Sona utløp - Meråker sentrum 

Forbygd ca. 35 km av vestre bredd. 
Forbygd ca. 50 km av høyre bredd. 

Investering ca. 10 mill. kroner. 

Forbygd ca. 0.7 km av vestre bredd. 
Forbygd ca. 1.8 km av høyre bredd. 

Investering ca. 3 mill. kroner. 

Gråelva. 

Forbygd ca. 3 km 
Investering ca. 9 mill. kroner. 

Sona 0.5 km 
Leksa: 1.5 km 
Mølska: 0.5 km 

Investeringer ca. 3 mill. kroner. 

30 

Total investering i Stjørdalsvassdraget ca. 54 mill. kroner. 
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Andre inngrep/tiltak. 

Hell - Meråker 

( lmslIf!ak 

Det er ca. 40 grusuttakssteder hvor det er tatt ut ca. 800.000 ml i perioden 1950 - 88 
(halvparten i 1980-88). 

( Itstikkere. 

5050 Leirfall. 

Terskler. 

8330 Kringen - Avelsgård 
2244 Nesvold - Hell 
Meråker 

Hruer 
En rekke bruer. 

l 'ex {!(fyllillxer. 
Et nettverk av veier og utfYllinger. 



SEDIMENTENES VIRKNING pA BllNNDYR- OG FISKEBESTAND I GRAELVA. 
Hans Mack BergeL NINA 

Innledning. 

Det er godt kjent at suspendert og oppløst materiale i vannet påvirker det akvatiske liv 
Effekter av suspenderte partikler er tosidig. Fin-korna partikler som leire vil skjerme for 
sollyset og vil fremme eller redusere primærproduksjonen (planteveksten) Sandige partikler 
vil ha en skureeffekt på bunnsedimentene og fjerne algeveksten og bunnfaunaen. Partikler 
som blir transportert med vannmassen, vil fYlle opp rommet i grusen og rnellom steiner og 
blokker, og derfor redusere habitatforholdene til bunnfaunaen Gytingen til laks og ørret må 
bli påvirket, siden de vil unnvike turbulente forhold og trenge seg sammen i klare områder 
for å gyte. Sedimentasjon av finkorna sedimenter som leire over grus, vil redusere 
vannsirkulasjonen gjennom substratet og redusere klekkingen som resultat av 
oksygenmangel. Suspenderte partikler vil bli avsatt etterhvert som de strømmer nedover i en 
elv. Dette vil avhenge av størrelsen på partiklene, vannhastigheten, turbulens og 
bunnoverflaten. En variert steinete bunn og stabil overflate vil filtrere suspenderte paliikler ut 
av vannet og gjøre vannet klarere. Det vil igjen føre til bedre mikrohabitat for planter, 
invertebrater og fisk, og dermed øke den biologiske produksjonen. 

Område. 

Gråelva og prøvetakingslokaliteter er vist på figur I. Gråelva er en sideelv til 
Stjørdalsvassdraget, som er blant de ti beste lakseelvene i Norge med en årlig fangst på 
mellom 8 og 12 tonn, inkludert ca. 2 tonn med sjøørret. Gråelva drenerer 
Skjelstadmarkområdet som er dominert av barskog i de øvre delene, og løvskog og dyrka 
mark i de nedre delene Totalt dreneringsområde er ca. 47 km2, hvor mer enn 50 % består av 
marine avsetninger (dvs under marin grense på 180 m o.h.) Gjennomsnittlig årlig nedbør er 
ca. 900 mm, med størst nedbør fra juli til september. Middel lufttemperatur fra mai til 
september er mellom 10 og IS grader, og vinterstid er den O til -5 grader. Skjelstadmarka er 
normalt dekket av snø fra desember til april og i denne perioden er elva dekkel av is, bortsett 
fra perioder med mildvær og mye nedbør. Gjennomsnittlig vannføring er mellom 1 og 2 m' 
pr. sekund. Flommene kan være opp mot 20 ml pr. sekund, som under en periode med 
ekstremt regn fall i januar 1992. De dominerende fiskeartene er sjøørret og noe 
atlanterhavslaks i den nederste delen. Den totale lengden der laks går er omtrent 15 km, 
inkludert bekker i de øvre delene. Fargen til elva er normalt grå fordi leire blir vasket ut fra 
elvebankene Dette er også opprinnelsen til navnet Gråelva. Fangsten av fisk fanget med 
normale fangstredskaper har væli lav, men det har alltid vært en del tyvtIsking med illegale 
fangstredskaper. 

I slutten av 80-årene fant NGI ut at Skjelstadmarkområdet er det mest trua området i Norge 
med tanke på fremtidige leirskred. I 1990 lagde NVE derfor en sikringsplan for å stabilisere 
utvaskingen av marine sedimenter langs siden av Gråelva. Anleggsarbeidet startet i august i 
1992, og til nå er ca. 2.5 km av totalt 9 km blitt utbedret. De totale kostnadene vil være 
omtrent 3 I milioner kroner, og så langt er ca. 10 millioner blitt brukt 

I to år, fra desember 1990 til september 1992 har NINA studeli ferskvannssamfunnet 
(bentiske invertebrater og tlsk) i ulike deler av Gråelva, for å bestemme tilstandene under 
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anleggsperioden med hensyn til vannkvalitet. Prosjektet er hovedsakelig flnansiel1 av NVE 
og 0:10:A. og sa langt har kostnadene vært ca 1.4 millioner kroner 

Metode 

Vannkvalitet: Vannkvaliteten ble undersøkt ved å samle vannprøver ti'a 10 forskjellige 
prøvetakingsstasjoner en gang i måneden gjennom året Vannet ble analysert med hensyn til 
23 forskjellige parametre med standardmetoder Turbulens, konduktivitet. alkalinitet, 
magnesium, kalium, sulfat, nitrat, silisium, total karbon, uorganisk karbon, organisk karbon, 
farve, pH, kalsium, natrium, jern, klor. totalt nitrogen, totalt fosfor, orto-fosfat, totalt 
sedimentinnhold. organiske par1ikler og uorganiske partikler 

Hensikten med å måle så mange kjemiske parametre, er å finne eventuelle grensefaktorer for 
biologisk produksjon i elvesystemet, og beskrive transporten og innholdet av suspendert 
materiale. 

Bentiske invertebrater: Kvantitative og kvalitative prøver for å bestemme den bentiske 
invertebrat faunaen, ble samlet inn fra 10 lokaliteter ved samme tid som vannprøvene 
Kvantitative prøver ble samlet med en "surber" prøvetaker. Det ble samlet tre prøver over 
elvebunnen på hver lokalitet. Kvalitative prøver ble samlet ved å bruke hov og 
"sparkemetoden" Det ble samlet i ett minutt på hver lokalitet 

Fisk: Kvantitative studier av tiskepopulasjon ble gjort med et elektrisk apparat ved 18 
lokaliteter ved sensommer hvert år. Fiskeproduksjonen i forskjellige deler av elven ble 
estimert med "Zippin"-metoden; Tre suksessive fangst av fisk ved elektrotisking fra de 
samme områdene (100-200 m2 ), med 20 minutters intervall. Noe fisk ble samlet fra hver del 
av elva for videre analyse av populasjonsparametre 

Resultater 

Vannkvalitet: 
Figur 2 viser de viktigste vannkvalitetsparametrene ved {(Jrskjellige lokaliteter i Gråelva fra 
juni 1991 til mai 1992 Gjennomsnittlige-, maksimale-, og minimale verdier for pH, 
alkalinitet. kalsium, magnesium, natrium, kalium, klor, sulfat. nitrat, total fosfor, uorganiske 
partikler og totalt organisk karbon Vannkvaliteten i Gråelva var karakteristisk for drenering 
gjennom marine avsetninger. Ph, innholdet av forskjellige salter. nitrat og fost~lt var generelt 
høyt, spesielt i de nedre delene av elva. Innholdet av uorganiske partikler var mer enn 25 mg 
pr. liter ved 5 stasjoner (2,4, 5, 6 og 12) i ett års perioden fra juni 1991 til mai 1992. 
Hovedfaktoren for å forklare forskjellene i vannkvalitet i Gråelva er oppløste uorganiske 
par1ikler. Referansestasjonene ( 9, 1 I, 14, 15) i de øvre delene av elva og i Stjørdalselva 
(stasjon 17) var lik normal kjemisk tilstand i naboelvene. 

Figur 3 presenterer sammenhengen mellom oppløst uorganiske partikler (PUM) og ortofosfat 
(OP) i Gråelva i 1991 Det var en positiv signifikant korrelasjon mellom innholdet av 
uorganiske partikler og turbiditet (p<005), og mellom innholdet av uorganiske partikler og 
fosfor (V/O O I) Det var 7 ganger mer fosfor i de nedre delene av Gråelva, men her var 
60 -70 % bundet tilleirpartikler, i motsetning til 30 % i de øvre delene. Det var relativt 50 % 
mer tilgjengelig fosfor for biologisk produksjon i de nedre delene 
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Bentiske invertebnlter og fisk: 

Figur -+ \'iser kombinert resultater fra kvantitative studier av bentisk invertebrater (8), fisk (F) 

og uorganiske partikler (P = PUM) i forskjellige deler av Gråelva før stabilisering av 
elvebunnen med steindekke. Bentiske invertebrater er presentert som antall individer pr. 10 

m2 og er gjennomsnittlig tetthet for ettårs perioden fra juni 1991 til mai 1992 Den bentiske 
invel1ebratfaunaen var dominel1 av larver og pupper av kironomider og vårfluer, spesielt i de 
lavere delene av vannmassen. I de øvre delene dommerer grupper som steintluer, andre 
grupper av sneiler, mollusk er og andre insektlarver. Både diversitet og tetthet av invertebrater 
var generelt høyere i de øvre delene 

Fiskepopulasjonen (F) var dominel1 av sjøørret, bortsett fra de nedre delene av Gråelva, hvor 
tettheten av ung atlanterhavslaks var høyere. Atlanterhavslaksen var generelt sjelden med 
tetthet under 20 individer pr 100 m2, inkludel1 yngel (+0) Laks ble ikke funnet i de øvre 
delene av vannmassen. Tettheten av yngel og ung sjøørret var høve st i de øvre delene av 
elva; Hofstadelva og Råelva (328 yngel pr 100 m2 og l 17 yngel pr. 100 m2 på stasjon 9 i 
1(92). Mer enn 50 yngel av ørret pr. 100 m' er normalt akseptert som høy tetthet, slik at 
produksjonen i de øvre vannmassene i Gråelva regnes for å være god Tettheten av yngel er 
ikke akseptert som en god enhet for produksjon av fisk, fordi det er store naturlige 
variasjoner fra år til år. I dette prosjektet har vi tlll1net det nødvendig også å presentere tetthet 
av yngel for å finne eventuelle k0l1tidsvariasjoner under og etter anleggsperioden, 
Hovedresultatene fra perioden før anlegget var at dess større innhold av uorganiske partikler, 
dess mindre var produksjonen av fIsk Mengden av oppløst uorganiske pal1ikler overskred 25 

mg pr. liter i lange perioder i de nedre delene av Gråelva. Dette fører til vanskelige 
leveforhold for laks. 

Foreløpige resultater fra anleggsperioden: 
I august 1992 startet anleggsperioden med å stabilisere deler av elva \'ed å dekke bunnen med 
stein, Så langt er omtrent 2.5 km i de midtre delene av Gråelva blitt rekonstruert (mellom 
stasjon 4 og 6 på kal1et) Studiene av vannkvalitet og det akvatiske li\' har f()rtsatt på samme 
nivå som før rekonstruksjonsperioden, og vil f()11sette til 1996 Figur '; viser sammenhengen 
mellom turbulens, vannfarve og innholdet av uorganiske partikler (Pl1:'vl) i Gråelva før og 
etter stabilisering av deler av elvebunnen med steindekke 

Det ble en markert reduksjon i både turbulens og innhold av uorganiske partikler (suspendert 
leire) med 17 til 48 % fra 1992 til 1993 på og nedstrøms anleggsonmldct Dette ble observert 
til tross for at vannføringen i prøvetakingsperioden var høyere i 1993 enn i 1992. 

Til tross for ekstrem hard belastning på elvebunnen gjennom anleggsperioden, er det fortsatt 
akvatisk liv i elva. Produksjonen av evertabrater synes å ha blitt høyere i anleggsområdet 
(stasjon 5) enn før og fIsketettheten, spesielt yngel, er høyere enn tidligere pa samme lokalitet 
i anleggsområdet. Tettheten av fisk nedstrøms anleggsområdet var lavere i 1993 enn to år 
tidligere. Anleggsområdet synes å være mer egnet for yngel og ung fisk enn før, fordi det er 
større variasjon i bunnoverflaten. Kombinasjonen med deler med stryk og dammer samt med 
steinete overflate, vil teoretisk gi mer produktive områder for invertebrater og mer attraktive 
områder for yngel, ung og gammel fisk Så kanskje om noen år kan en si at en har lykkes med 
rekonstruksjon av Gråelva. 
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Konklusjon 

Fersbannssamtlmnet i Gråelva var karakteristisk ved områder med klart vann rik på 
invertebrater og fIsk i de øvre delene. De lavere delene av elva var betydelig påvirket av 
utvasking fra marine leireavsetninger og hadde lavere diversitet og tetthet av bentiske 
invertebrater og lavere tetthet av fIsk Hovedfaktoren for å forklare forskjellene i 
vannkvalitet, bentiske invertebraters diversitet og fisketetthet i elvesystemet, var funnet å 
være suspendert uorganisk materiale; leire. 

Stabilisering av elvebunnen med et steindekke, fører til positive effekter på vannkvalitet ved 
at det blir lavere turbulens og mindre uorganiske partikler neclstrøms anleggsområdet 
Rekolonisering av bentiske invertebrater og ungfIsk i anleggsområdet synes å være 
suksessfulL 
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Sammenhengen mellom turbulens, vannfarve og innholdet av uorganiske partikler (PUM) i 
Gråelva før og etter stabilisering av deler av elvebunnen med steindekke. 
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FLERBRUKSPLAN FOR ST.JØRDALSELVA - MÅLSETTINGER OG 
REStiLTATER 
Karstein Kjølstad, Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

Innlegget ble holdt sammen med miljøvernkonsulent Gunnar Børseth fl"a Stjørdal kommune. 
Undel1egnende deltok i planarbeidet, mens Børset har sjekket gjennomføringsgraden av de 
tiltak som er foreslått i f1erbnlksplanen (s 42). Dette ble gjort ved at de som var tildelt ansvar 
for tiltak eller deltok i planprosessen ble spUl1 om gjennomføring av tiltaku. Resultater av 
kommunens arbeid er gitt av Børseth 

Fremdrift, ressurser' og organisering, 

Bakgnmnen for planarbeidet var at det var stor konflikt mellom grusuttak i elva og 
laksefisket. Det offentliges virkemidler for å styre mindre inngrep i vassdrag var svake Etter 
erfaringer fra tilsvarende planarbeid i Gaula og Orkla, ble planlegging ansett som et nyttig 
virkemiddel for å øke den offentlige styringen mot redusert grusuttak fl"a elva. 

Metodikken i planarbeidet og presentasjonen er hentet fra planarbeidene i Sør-Trøndelag. 
Intensjonen med f1erbruksplanen var at den skulle ha en rådgivende funksjon for offentlige 
etater og private. Planarbeidet skulle legges til grunn for en samfunnsmessig helhetsvurdering 
og det skulle munne ut i konkrete forslag til tiltak. 

Det vises til side 1 i sluttrapporten om ressursbruk og organisering. 

Arbeidet ble oppstartet i 1988 og sluttrapporten ble overlevert til Stjørdal kommune i januar 
1991. Det første året gikk med til å finansiere og organisere prosjektet 1 1989 var det god 
kontakt med grunneiere, fiskere og naturvernforeningen. SluttrappoI1en ble skrevet i 1990. 

Gjennom arbeidet med f1erbruksplanen ble det skatfet fram nyttig infclfIl1asjon f()r den videre 
forvaltning. Her nevnes 

flyfoto av hovedelva. 
kaI1legging av grusuttak de siste 30 år, mengder og uttakssteder. 
kartlegging av elvebunn med blottlagt leire. 
tilstand av forbygginger 
kal1legging av fiskeplasser. 
selve sluttrapporten med tilhørende underlag 

Plan behandling 

Styringsgruppen for prosjektet som ble oppnevnt av kommunen var også arbeidsgruppe 
Siuttrapp0l1en er deres produkt. Underveis var forslag til delmål ute på høring, bl.a. til 
kommunen. 

I tillegg til faglige opplysninger fra de deltakende paI1er l styringsgruppe/arbeidsgruppe var 
arbeidet til en viss grad preget av paI1enes interesser 
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Styringsgruppen overlevel1e rapporten til kommunen i januar 199 I. Sluttrapporten ble 
samtidig sendt til orientering og eventuell kommentar til de parter som \ar foreslått å ta 
ansvar for tiltak. 

Kommunen har i 1993 forespurt de samme etater og organisasjoner om i hvilken grad tiltak 
er gjennomf0l1. Det henvises til notat fra Gunnar Børset 

MÅLOPPNÅELSE 

For de enkelte delmål gis en kort vurdering om valg av strategier og grad av måloppnåelse 

Elveløp og landskap. 

Den ene strategien var å overføre mer myndighet til kommunen pel bekostning av 
grunneieren. Den andre strategien var å sikre noen ta verdifulle ornråder som tlommark og 
kantskog ved at regionale myndigheter brukte sterke virkemidler som fredning og innsigelse 
til planer Tiltak i stor grad er igangsatt, men ikke gjennomført fullt ut. Dette avspeiles ikke i 
de svar kommunen har fått 

Sand og grus. 

Under dette punktet er det 2 forskjellige delmål Nr 13 om å stanse blottlegging av leire og 
nr 20 om å legge tilrette for uttak. For delmål 13 var det også valgt som strategi å overføre 
mer myndighet til kommunen på bekostning av grunneieren, ved å kreve melding og 
saksbehandling ved uttak av grus fra elva Ansvar for kartlegging av muligheter for uttak er 
lagt til uttaker Det har vist seg at det ikke er betalingsvillighet for å dokumentere fordelene i 
forbindelse med uttak av grus. 

Fisk og fiske. 

Delmål 7 og 8 som legger opp til å øke laksebestanden, er gjennomført i samarbeid mellom 
grunneiere, fiskere og fiskeforvaltning 

Delmål 12 som omfatter å redusere smittepress fra oppdrettsnæringen er gjennomført i stor 
grad 

Delmål 17 gjelder tiltak for å ta mer sjøørret til sidebekker Tiltakene omfatter tjerning av 
sperrer og forurensing fra sidebekkene Halvparten av tiltakene er oppstaJ1et eller 
gjennomtkCJI1 

Arealbruk, rekreasjon og reiseliv. 

Dette området omfatter det bynære friluftslivet og tilrettelegging av natur og kulturminner i 
sammenheng med reiseliv og rekreasjon. 

Som det fremgår er det svært mange tiltak, og det er mange typer tiltak og mange er delaktige 
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i tiltakene. Omtrent halvparten av tiltakene er oppstartet eller gjennomført 

Offentlig forvaltning. 

Delmål 2 J gjelder effektivisering av forvaltningen i form av gunstig fordeling av 
arbeidsoppgaver mellom stat, kommune og private. Delmål 22 gjelder medbestemmelse og er 
i tråd med målsettinger i plan- og bygningsloven. 

Ut fra begge delmål var det behov for å overføre myndighet til kommunen både fra 
grunneierne og fra den regionale forvaltningen (les NVE og fYlkesmannen). I dag behandles 
alle inngrepsaker etter plan- og bygningsloven, med kommunen som et koordinerende ledd. 
Gjennom enkeltsaker er det utviklet retningslinjer, men disse er ennå ikke formalisert 
gjennom kommuneplanvedtak. Det er etablert endel nye samarbeidsorgan, som feks. fagråd 
for fisk og fiske i Stjørdalselva. 



47 

FLERBRl"KSPL:\N ST.JORDALSVASSDRAGET - EVALl;EI{I.'\G OG 
KO.'\KLl 'S.JOi\\ 
Gunnar Børseth, Stjørdal kommune 

Vassdragsforvalter Karstein Kjølstad ved miljøvernavdelingen hos t\lkesmannen i Nord
Trøndelag, redegjorde t()r utarbeidelsen av planen, målsettinger og ma;oppn,ielse sett fra 
hans stilsted. 

Dette innlegget omfatter hovedkonklusjonene som \'ar dratt etter evaluering a\ planen i -93. 

Evalueringen ble gjennomført SOI11 et innspill til arbeidet med miljøplan for Stjørdal 
Evalueringen ble gjennomført rent administrativt og st,ir foreløpig f()r plan- og miljøkontorets 
regning Bakgrunn for det er dels at llerbruksplanen aldri har vært underlagt politisk 
behandling, dels at resultatet av evalucringen bakes inn i miljøplanen SOIll skal ut på bred 
høring og behandles politisk 

Evalueringen viste på den positive siden at tlerbruksplanen var ct viktig n\'brnttsarbeid i 
Stjørdalselva Det er lagt et godt grunnlag for å føre arbeidet videre, i J'klrste rekke gjennom 
kommunens miljøplan og elveeiernes driftsplanlegging Alle sentrale aktorer ble samlet 
under planarbeidet og samarbeidet om valg av mål og utforming av tiltak Bc\issthet omkring 
forvaltning av vassdraget antas cl ha okt som følge av flerbruksplanen 

På den mindre positive siden er det et klart inntrykk av at både komIl1unen og grunneiersiden 
burde vært tyngre involvert med større engasjement i sine respektive organisasjoner Flere 
kommunale avdelinger anførte at det er vanskelig å få prioritert oppga\er som ikke er politisk 
forankret. I et senere planarbeid bør også sideelvene og Me61ker involveres Vassdraget 111,1 

planlegges og f()rvaltes som en fysisk enhet. Interkommunalt samarbeid blir en utfordring. 

I den konkrete vurderingen av hovedmålsettingene i f1erbruksplanen kan grad <1\ 

måloppnåelse deles i gruppene BRA og DARLIG 

BRA måloppnåelse 

Fisk og tiske: 
Klekkeri og lakserad er opprettet gyteovervaking utføres, oppdrettsna.'ringa LInder kontroll 
Biotopforbedringer gjenstår' 

Erosjonssikring og flomvern: 
En rekke store f()rbvggingsprosjekter er gjennomført/iverks,ltt/planlagt 
Distriktsbiclraget bvr på visse problemer da kommunen ikke ønsker a dekke det og 
grunneierne oppt~ltter det som svært kostbart I 

Vannkvalitet og forurensning: 
Landbruksnæringa har gjort mye 
Gråelvaprosjektet er iverksatt 
Gjenstår noen kommunale krafttak, samt spørsm,ilet 0111 utslipp fl'a spredt bebvggelse l 
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DÅRLIG måloppnåelse 

Elveløp og landskap: 
Flommarksområder er vernet. 
Innsats for biologisk mangfold. flerbruk av tlommark m.m. gjenstår' 

Sand og grus: 
Det gjenstår tiltak mot blottlegging av leire, kal1legging av massetranspo:, lal1.~siktige mål 
for grusforvaltning og handlingsplan for grus' 

Arealbruk, rekreasjon og friluftsliv: 
Nytt opplag av jakt- og fiskeguiden er trykt, en rasteplass er bygd. 
Det gjenstår innsats for rekreasjonsmuligheter tilknyttet natur og næringsmessig utnyttelse av 
vassdraget' 

På bakgrunn av dette antas det spesielt viktig il videreføre disse 7 elementene fra 
flerbruksplanen· 

Langsiktig forvaltning av sand og grus 
:2 Tiltak mot blottlegging av leire. 
3. Sikre laksestammen ved biotopforbedringer. 
4 Tilrettelegging for funksjonshemmede 
5. Tilrettelegging for friluftsliv 
6. Tilrettelegging for turisrne 
7 Bedre næringsmessig utnyttelse av vassdraget. 

l, :2 og 3 er tatt inn i miljøplanen. 

4 og 5 er tatt inn i friluftsplanarbeidet som også er godt i gang. 

6 og 7 er det ikke planlagt systematisk videreføring av ennå. 

Det antas at elveeierne og NVE er krumtappene i de viktigste gjenstående utfordringene. For 
kommunen blir det en utfordring å bedre den interne samhandlingen. samt cl opptre aktivt 
overfor nevnte krumtapper, t\'lkesmann og brukergrupper. 
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V ASSDRAGSSIl\;l11LATOREN I ST.JØRDALSV ASSDRAGET 
T H Bakken. NHL. SINTEF 

l Innledning 

* 

* 

* 

Vassdragssimulatoren (,. im) er et EDB-basert regnc\ crkto~ son, cr tenkt a skulk 
fungere som et hJelpemiddel \ed l1erbruksplanlegging ay \assclrag. V -Slm bestar a\ 
til sammen 14 delmodeller som behandler bade hydrologiske. h\ drauliske. 
biologiske. kjemiske og mer kralherkstekniske forhold. De ulike 
beregningsmodellene er knyttet sammen gJennom felles database for lagrlllg a\ data. 
noe som forenkler felles bruk a\ datagrunnlag. Resultater fra Cll modelikJoring kan 
lett benyttes som inngangsdata til neste simulering. De 14 dclmodellene er ogsa 
knyttet sammen gjennom et kIles brukergrensesnitt. Dette innebærer et stort 
framskritt med tanke pa standardisering. Dette \illette bruken a\ programsystemet. 

Utpro\ing i :1 ut\algte pro\e\assdrag. deriblant StJordals\assdraget 

Hensikten med utpro\ingen \Ur primært a teste V -Sim under realistiske forhold for a 
mdekke kil. problemer. s\ake sider og komme med forslag til forbedringer Det 
\iktigste \ar a pro\e ut Simulatoren teknisk med henting og lagnng <1\ data. 
presentasjon a\ resultater OS\ Ettersom det \ar \ !ktig a ta tak l rclc\antc 
problemstillinger \il dog utpro\ingen klart komme Stjordals\assdraget til gode. seh 
om altsa datagnll1nlag brukt i beregningene \ar til dels noe "rufsete". 
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2 Presentasjon av hver del modell/problemstilling 

* O\erslkt mer de problemstillmger som ble undersokt. De er ngsa samlet I h\er sin 
rapport 

2. t VA~SIMPLAN 

Generelle bruksmuli~heter 
Modell for drift og mano\Tering a\ krafherk (okonomisk optimal k.joring m 
kra/herk med restriksjoner. \Crdien m produsert krafL \annfonng i ulike punkt i 
\ilsSdrageL magasinut\ikling. etc) Det er en 11\ versJon under ut \Ikling som 
sImulerer med en tidsopplosning pa I dag. i motsetning til dagens pa I uke. 

T øtet ut I S(lOrdals\ilssdra~et 
H\ordan \ilulike knl\ til minimumsnnnfonng i Dalaa pa\lrke produksjonsverdien i 
S tjordals\ assdraget'J 

2.2 HEC-2 

Genercl k brukSl1lul i ~he\er 
Beregner \ annlinJeL \annhastighet og -d:bde ut fra en gitt \ ann foring l'vlodellen er 
stasjonær. 

Testet ut i Stjordals\\lssdra~et 
Benyttet til a linne 0\erS\0111\ areal (nnnstand) ror forskjellige historiske 110mmer. 
Nedre deler a\ \ assdraget modellert (litt oppstroms Hegra bru til utlopet) 

2.3 DAMBRK 

Generelle bruksmul i gheter 
Modell for a beregne Ikke-staSjonær stromning (r eks dambrudd og lokke110m ) 

T eslet Ul i St IOrdals\assdra~e( 
Routing a\ dambruddsbolgc It-a i\krakcr til ha\ct og lokkeflom /i-a Meraker til Forra. 
H\Ilke O\crs\o11lnH.~lser \ ille dambruddsbolgen ha Cort til pa streknmgen Meraker -
Guda') 

2.4 RICE 

Generelle bnlksmuli~heter 
Modell lor a beregne vanntemperatur og isproduksjon i \i1ssdrag 

Testet ut i StlOrdalsnssdra!;et 
H\ordan \il en \emperaturendnng I O\Te deler a\ \ <lssdraget pa\lrke temperaturen og 
isproduksjonen nedstroms ') 
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Ser kun pa vanntemperatur (kalibrert noe). da modellen ikke er kalibrert for 
isl'orhold i det hele tatt. 
Eksempliliser tolkning a\ resultater 
A \stander Guda = 10-12 km 

0\erkil ~~ 2:' km 
Nederste = 35 km 

2.5 HEC-2, ELV, BIORIV (Hydrofysisk habitat) 

Generelle bruksl11uli~heter 
Modellsehensen simulerer J~sisk habitat i eheL og lnordan dette blir pa\irket som 
funksjon a\ yannroringen. 

Testet ut i Stiordals\ilssdnl~et 
H\'ordan vil reguleringen pa\'irke eksisterende tiskehabitat pa ~\ollen og Nesheim') 
H\ordan \il biotopjusteringene kunne forbedre de hydrot~siske torholdene') 

Eksemplifiser tolkning a\ resultater. 
Modellen er ikke kalibrert med tiltak 
NB. det er bnlkt habitatdata fra GJengedals\assdraget. 
Det er ikke koblet noen koordinatfil opp mot plottet. men kan se at ehclopet 
er sneHet inn. 

2.6 BIORIV (Temperatur) 

Generelle bruksmuligheter 
Simulerer gyte- og klekketidspunkt. tid til torste fodeopptak. \ekst og smoltilisering 
fisk. Noe a\ det samme tor bunnd\T. 

Testet ut i Stiordals\assdra~et: 
H\ordan \il de ne\nte stadier i h\ssyklusen hos risk p,mrkes som folge a\ en 
temperaturendring') 

Eksempli ti ser tolkning av resultater 
Slll1uleringene er gjort l'or orret. 
Merk forskjell i skalering pa x-aksen Il I 

Uregulert: 
Noe sen klekking og forste l'odeopptak kan bero pa noe sen gytll1g (yalgt). 
Smoltifiseringen beregnes til ca. 3 ar Obs sier litt mer 3 ar 

-! grad C og -2 grader C 
Senking a\ \intertemp. har lite a si l'or ut\iklingen. Men. smoltil'iserer en sesong 
senere. 

+ I grad C 
20 dager tidligere klekking. men lengre tid til forste fodeopptak Pa gnll1n a\' hoyere 
vintertemperatur')')')') 



2.7 AKVASS 

G~n~r~11c bruksmul q;;h~ter 
Modell som simulerer endring l grunmannsnl\ aet som funkslon <1\ en endring i 
eh evannstanden (Jordbruksaktivltet) 

Testet ut l Sllordals\ilssdraget 
Hvordan vil en mulIg s2l1ket ehevannstand pin irke gnll111\ annstanden pa ehesletta 
pa LIllellor') 

Har \ært gjort nye malinger pa Lilleflor i \ares. Det \ar dessverre beskjeden \i1rllom 
l ar. noe som forte til at \ erdiene a\ de nye dataene er beskjedne 

2.8 RECREA TE 

Generelle bQlksll1uligheter 
En modell til a beregne en chict \assdrags egnethet for bading og padling 

Testet ut i StjQrdals\assdraget 
H\ordan er forholdene for padling l et \algt anal\sear') 

3 Konklusjon 

Konklusjonen pa vart prosjekt \ar at de aller neste av modellene fungerte godt kanskje 
bortsett fra litt problemer med aksesstid til og fra databasen. Dette ble inmilerticl bedret 
undeneis luttestingsperIoden. K \i1liteten pa resultatene var ogsa brukbar der 1nor 
datamaterIalet \ar tilfredsstillende. 

4 Avslutning/oppsummering 

Pr l dag mgen konkrete planer. men ,i onsker seh l'oigeiig \ldere bruk il\ programsystemet. 
Kan \l fa "aktiv deltagelse" fra noen maktorene ') (Nord-Trondelag E-\crk. NVE. ctc) 

Ideer: 

l. Bruk av Vansimplan 
Dagens versjon av EFI-modellen har en tidsoppløsning på l uke. mens ny utgave vil 
ha en oppløsning på l dag. Kan det være aktuelt for NTE å benytte den nye 
versjonen 'J 

2 Bruk av Hec-6 (erosjon/sedimentmodell) 
Kan være aktuelt å teste ut denne i Stjørdalsvassdraget'J (Gråelva ",1'» 



3 Kalibrering av FBV på Oyvollen etter biotopjusteringer 

Ellers jobbes det med vinterhabitat studier for tlsk på Gudi Dette prosjektet er 
utenfor Vassclragssimulatoren. 



KO~SES.JONSpALAGTE FERSK\' ANNSBIOLOGISKE 
t;NDERSØKELSER I ST.JORDALSVASSDRAGET. 
Jo Vegar Arnekleiv (lF!, Vitenskapsmuseet, l}niversitetet i Trondheim) 

Innlednin~ 

Stjørdalsvassdraget (fig. I) har et nedbørsfelt på 2130 km 2 , inkludert Forra pa () 12 km 2 . 

Foruten Stjørdalselva omfatter de ferskvannsbiologiske undersøkelsene nedbørsfeltene 
ovenfor Nustadfoss, ca. 700 km2 . Dette gjelder i første rekke de største sideelvene Torbjørka, 
Dalåa og Tevla. 

Hovedvassdragets lengde fl'a svenskegrensa til Trondheimsfjorden er ca 70 km. Stjørdalselva 
tl'a Nustadfoss i Meråker til utløpet i Trondheimsfjorden (55 km) er laks- og sjøørret førende 
og har et nokså jevnt fordelt fall på ca 100 m. Arlig t~mgst av laks i Stjordalselva ligger på 
omkring 8 - 10 tonn, og elva er blant de 10 beste lakseelvene i landet regnet etter oppfisket 
kvantum 

Fra Meråker stiger landskapet raskt mot noreL sør og vest. og sideelvene har stort tall Dette 
har gitt grunnlag for kratlutbygging og industrireising i Meråker fl'a rundt iirhundreskitlet 
Konnikten mellom kratlutbyggingsinteresser og verneinteresser k0111 klart til syne i debatten 
om utbygging eller vern av Forra på slutten av 1960 - årene og hegvnnelsen av 70 - årene, og 
fra denne tid har Vitenskapsmuseet utført til dels omtattende undersøkelser i vassdraget innen 
fagfeltene botanikk. ornitologi, ferskvanns-/ tiskebiologi og arkeologi. 

Særlig har Stjørdalselva væl1 viet mye oppmerksomhet med lakseundersokelser fra 1971 
Den gang foretok LFI ungfiskeundersøkelser på en rekke lokaliteter (Heggberget 1 en5), og 
de samme lokaliteter har i stor grad vært undersøkt ved seinere prosjekter, blant annet 
forundersøkelsene til nåværende kratlutbyggingsprosjekt i Meråker (Arnekleiv 1985, 1986, 
Nøst 1(85). Vitenskapsmuseet utførte også ferskvannsbiologiske undersøkelser i store deler 
av vassdraget i forbindelse med planarbeidet til verneplan III for vassdJ elg (Arnekleiv og 
Kokstad 1(80) Videre har det vært utf~Jrt befaringer i flJrbindelse med Samla Plan-arbeidet 
Det er derfor tilgjengelig et stort datamateriale innen ferskvannsbiologi, og for Stjørdalselva 
har vi data fra de samme lokaliteter ha en årrekke. Ikke så mange vassdrag har en slik 
bakgrunn når en skal vurdere virkninger av kraftutbygging og tiltak etter en utbygging. 

Kraftverkene i Meråker - kort om utby~~in~en. 

Siden ikke utbyggeren, NTE, er representert og kan gi en oversikt over kraftutbyggingen, vil 
jeg gi en kort orientering som bakgrunn for omtalen av de fersb·annsbiologiske 
undersøkelsene. NTE fikk i 1989 tillatelse til regulering av øvre del av Stiordalsvassdraget og 
utbygging av krattverk i Meråker. og anleggsarbeidet stal1et i 19()0 I april i år ( 19(4) ble 
kratlverkene satt i dritl. 

Utbyggingen går ut på en utvidelse av tidligere reguleringer. samt nyutbygginger (Fig. 2) 
Fjergen er etablert som hovedmagasin ved tilleggsregulering, slik at total reguleringshøyde er 
16.0111. Eksisterende magasin i Skurdalssjøen, Hallsjøen og Funnsjøen blir regulert som 



tidligere, og det er opprettet et kunstig magasin med reguleringshøyde 8.5 m i Tevla. 
Sidebekkene på nordsida av Tevla er ført inn på tunnelen til Tevla pumpekraftverk som 
utnytter fallet fra magasin Fjergen til magasin Tevla ved turbindrift og pumper vann i motsatt 
retning ved pumpedrift Til magasin Tevla overføres tl'a sør Torbjørsbjorka, Laråslibekken, 
Fossvatna og Dalåa. Fallet fra Tevlamagasinet til foten av Nustadfoss utnyttes i Meråker 
kraftverk som har to turbiner med slukeevne på henholdsvis l 15 og 27 m'/s. Med det nye 
kraftverket i drift skal de gamle kraftverkene Kopperå I og 2, Turifoss og Nustadfoss 
kraftverk nedlegges. Totalproduksjonen inkludet1 Funna kraftverk blir p{t 590 GWh. 
Ctbyggingen medfører redusert vannføring i berørte elver ovafor Nustadfoss og endret 
vannforing og ev. temperatur i Stjørdalselva 

Konsesionsbetin~elser. 

Til konsesjonen er det knyttet flere betingelser Av disse nevnes 
Slipping av minstevannføring i Torbjørka, Dalåa og Tevla 
Vannføringsbestemmelser i Stjørdalselva med minimum 9.5 m'ls gjennom hele året 
og maksimum 30 m3/s i isleggingsperioden og mulighet for slipping av lokket10m 
Det skal i fra vårflommens begynnelse pumpes vann til Fjergen inntil vannstanden er 
3 m under BRY 
I T Ol'bjørka, Dalåa, Tevla og Kopperåa skal det bygges terskler og biotopjusterende 
tiltak for å minske skadene for fisk. 
Minstevannføringene og vannføringsbestemmelsene i Stjørdalselva skal bestemmes 
endelig etter en prøveperiode på 5 år. I denne perioden skal det utføres 
tiskeribiologiske undersøkelser 

Ferskvannsbiologiske undersøkelser i lakseførende del. 

Kraftutbyggingen i Meråker får innvirkninger på Stjørdalselva, en av de 10 beste lakseelvene 
i landet. noe som har medført at de fiskeribiologiske undersøkelsene som er satt i verk er 
omfattende tlndersøkelsesprogrammet som er i overenstemmeise med DN's krav, er delt i to 
perioder 

Uregulert elv, 1990 - 1993. 
II Regulet1 elv, 1994 - 1999 . 

Referanseundersøkelsene i periode I (fram til kraftverkene settes i drift) skal framskaffe 
ferskvannsøkologiske og tlskebiologiske data fra uregulert elv, som grunnlag for senere 
vurdering av kompensasjonstiltak. Dette for å kontrollere effekten av tiltak og eventuelle 
endringer i fiskebiologiske forhold som følge av utbyggingen 

Undersøkelsene omfatter både voksen tisk, ungfisk/smolt (laks og sjøørret) og bunndyr og 
oppsummeres slik 

A. Voksen fisk 

Skjellprøver Gir data om livshistorieparametre som antall år i sjø, sjøvekst, 
smoltalder, smoltlengde, tidligere gyting mm Prøver samles inn fra faste områder 
øverst, midt i og nederst i elva. 



Gytebestand. Det utføres telling av gytegroper f1'a helikopter i oktober/november 
hvert år I tillegg undersøkes utvalgte områder ved hjelp a\ bl a dykking 

Fangststatistikk Foruten otfentlig statistikk innhentes fangswppgaver fra hlste vald 
over st. rnidt i og nederst i elva 

B. Ungfisk / smolt 

Ungfisk \1ed bakgrunn i tidligere undersøkelser er det opprettet )-\ stasjoner for 
ungtlskundersøkelser og i tillegg en referansestasjon hver i Forra og Sona Parametre 
arts- og alderfordeling, tetthet, vekst næringsvalg 

Smolt Det er opprettet en dobbel fangstfelle for smolt ved Sona bru Smoltfella 
passer hele smoltutvandringsperioden april - mai hvert år Gir mlliighet for å beregne 
smoltproduksjonen, utvandring, smoltaIdeL smoltlengde l1l 111 

C. Bunndyr 

Kvantitative undersøkelser. Konsentrert til to stasjoner, Guda og !'vlerilker hvor det tas 
prøver i elvetransekt tlere perioder hvert ,lr Parametre biodi\ersiteL tetthet, 
habitatbruk, næringstilhud for fisk m. m 

Kvalitative prøver. Prøver tas på elfiskestasjonene~ fra hele dvestrekningen 
Parametre faunasonering, biodiversitet, næringstilbud 111.111. 

Drivprøver. Mulig næringstilførsel gjennom kraftverket med zooplankton fra Fjergen 
undersøkes med drivprøver t1re steder i Meråker 

Enkelte resultater 

Tettheten av laksunger i Stjørdalselva ligger over"eiende mellol11 2() og -W inc! (0:-) pr 100 
m2 , og har variert en del mellom de ulike onmider i elva (flg. 3) Tettheten var særlig lav i 
øvre del av elva hosten l C)C)], uten at vi kan finne noen god forklaring pa hvorfor 

Smoltundersøkelsene har vist at s1110ltutgangen er korrelert med vannfuring og 
vanntemperatur - noe som også er vist for Orkla (Hvidsten IlJ90) l't",angen av laksesmolt 
har vært størst i midten av mai, men i I C)C)~ \ar det ogs,! en topp den 7 juni (fig. 4) 
Gjennomsnittlig smoltalder og smoltlengde for laks ligger i Stjørdalseha på henholdsvis 3 7 -
4.0 år og Il. C) - 12 O cm Smolten er mindre her enn reks. i Orkla og Gaula. Beregnet 
smoltproduksjol1 har i årene 1992 - 1994 variert mellom 2 I og 3 g pr 100 m', noe som er litt 
lavere enn det som ble funnet i Orkla før regulering (Hvidsten 19(0) 

Laks som har vært ett år i sjøen er i gjennomsnitt I t) kg i Stjørdalselva. mens storlaks som 
har væl1 4 år i sjøen har en gjennomsnittvekt på I I ') kg (tabell I) 

Ferskvannsbiologiske undersøkelser i øvre deler - fastsetting av minstevannføring. 

I de største sideelvene ovafor Nustadfoss er det fastsatt følgende minstevannføringer i en 



pro\Cperiode på 5 år 

Torshjorka 
Dalaa 
Te\la 

mellom O l og 05 m'/s 
mellom O 2 og O 8 1111/S 

mellom O 2 og O S m';s 

'i8 

Det er videre fastsatt et program for vannslipping i denne prøveperioden De 
fershannsbiologiske undersøkelsene er delt i to perioder som i laksefllrende del: 1990 - 93 

ureguleI1 elv og 1993 regulert elv 

Forsøksoppsett 

Hensikten med de ferskvannsbiologiske undersøkelsene er å finne ut hvordan ulike størrelser 
P21 minstevannflJring, komhinert med ulike tiltak virker på bunndyr og fisk for å kunne 
opprettholde en fOI1satt fiskeproduksjon. Resultatene fI'a undersøkelsene vil danne et av 
grunnlagene for fastsetting av endelige minstevannføring og valg av biotopjusterende tiltak. 

Elvene i \1eråker er tidligere hrukt som oppvekstområder for laks (settefisk), og det var 
avgjOJ1 at en fortsatt skulle forsøke å produsere laks også etter utbygging i Dalåa. I samarbeid 
med SINTEF - NHL og prosjekt "Vassdragssimulatoren" ble det derfor valgt ut 
forsøksområder for prøvetiltak og eksperimentelle undersøkelser tor il skape best mulig 
oppvekstvilkår på gitte vannmengder (fig'). Forsøksfeltene ble delt opp i en rekke 
transekter hvor det er innhentet data på vannhastighet, dybde. substrat og data på fisk og 
hunndyr (referansedata før tiltak) Prøvefeltene blir så brukt i utprøving av minstevannføring 
ved at de deles i to~ en del er forsøksdel for tiltak (bla substratforbedring, strømstyring, 
kulper), og en del er referanse hvor det ikke foretas forandringer utover å slippe 
minstevannføring (flg 6) I prøveperioden vil vi i Dalåa sette ut laksunger på flatene og måle 
etIekten av minstevannføring på fIsk og bunndyr med og uten tiltak og i forhold til uregulert 
tilstand (referansedata) Et kontrollområde etableres videre ovafor inntak. og smoltutgangen 
fra forsøksområdene måles ved etablering aven smoltfelle (wolf-felle) ved 0ydammen i 
Dalåa Høsten 19c)] ble det satt ut ensomrig laks på prøveområdene som del av dette 
forsøboppsettet. 

I Torbjørka og Tevla vil undersøkelsene være rettet mot innlandsørret og bunndyr med en 
opptlliging på områder som er undersøkt fllr regulering (fig. S) 

Metoder og parametervalg: 

Fisk. Ungfisk/utsatt tlsk undersøkes ved hjelp av kombinasjonen e1tiske - dykking på 
strykpaI1ier og i kulper/terskeldammer. Parametre. Bestandstetthet, aldertordeling, vekst og 
næringsvalg, habitatvalg, vinteroverlevelse, utvandring. 

Settefiskbehov Ca 40000 ensomrig hvert år. Leveres fra det nybygde klekkeriet i Meråker -
Stjørdalselv stamme. 

Bunndyr. Kvalitative og kvantitative undersøkelser på prøvefelter med og uten tiltak 
MalaisfeIle for fangst av flygende vanninnsekter på prøvefelt 0yvollen r Torsbjørka og 
Tevla utføres bare kvalitative målinger. 



Parametre Faunasammensetninl; Ol; forclelinl; tetthet habitatbruk, arts utvall; (biodiversitet) 
'-" '-/ '- ~ '--" 

Enkelte resultatet": 

Foreløpige resultater fra juni i ar (fig. 7) viser en signifikant høvere letthet a\ laksunger pil 
områder med biotopforbedringer ( 12-58 laks pr. 100 m2 ) sammenlignet med 
referanseområdene (0-5 laks pr. 100 nr') Laksungene var i fjor høst satt ut med en tetthet på 
ca O:; pr m2 over en større elvestrekning Størst tetthet ble funnet pa .~)Jsøks()mråder med 
stryk og utlagt kuppel stein, mens tettheten var noe lavere på områdene med utlagt 
sprengstein Det ble også påvist en økt tetthet av ørret på tiltaksfeltene 

I forbindelse med disse forsøksoppsettene er det aktuelt å kunne ut\ide undersøkelsene ved il 
knytte til andre forskningsprosjekter Konsesjonsundersøkelsene gir her muligheter til å fa 
frem nye interessante forskningsresultater ved en forholdsvis liten merkostnad 

Andre undersøkelser i tilknytnin~ til krattutby~~in~a. 

Vannførings- og temperaturm~llinger. 

Siden dette er de to miljøparametre som forventes å endre seg mest som folge av utbygginga, 
ble det allerede i ! 989 igangsatt målinger på en rekke steder i vassdraget. Temperaturloggere 
er utplassert på i alt seks steder i vassdraget. Vannføringsstasjoner (li mnigrafer) er fra 
tidligere i dritt ved Hegra, Forra, i Torsbjørka og Dalåa, og en ny limnigraf opprettes i 
Meråker (nedstrøms Funna) fra 1994. Disse undersøkelsene foreg,1r i regi av NVE 

Vannkvalitet. 

Det utføres ikke egen vannkvalitetsundersøkelse, men endel sentrale \annkvalitetsparametre 
undersøkes i alle elver i forbindelse med de ferskvannsbiologiske undersøkelsene 

Arkiveringsundersøkelser - dammer i Meniker. 

I forbindelse med at en rekke mindre tjern og dammer rundt Fjergen og i Tevla blir demmet 
ned, utfører LFI en undersøkelse pil amfibier og storre vanninsekter i slike lokaliteter 

Skjønnsundersøkelser. 

I forbindelse med erstatninger/skjønn, utføres utover de konsesjonspalagte 
fiskeundersøkelser, en registrering og vurdering av ilskehøler og gyteområder (bonitering) av 
Stjørdalselva fiele elva blir også flvfotografert 

Vassdragssim ulatoren. 

Stjørdalsvassdraget er valgt som ett av fire vassdrag for utprøving av vassdragssimulatoren, 
og i tillegg har oppmålinger og simuleringer vært gjort i forbindelse med tiltak og 
undersøkelser i Dalåa Måleresultatene kan videre brukes i habitatstudier i Dalåa 



60 

Andr'e forskningsprosjekter. 

I forbindelse med de pågaende ferskvannsbiologiske undersøkelser er det knyttet 
hovedfagsstudenter til prosjektet innen fiskeribiologi og bunndvrstudier Stipendiat 
Gunnbjørn Bremseth har i samarbeid med undeliegnende startet et prosjekt på 
habitatpreferanse og næringsseleksjon hos allopatrisk laks i høler og stryk, og det foreligger 
planer om oppstart av andre forskningsprosjekter knyttet opp mot de p~lgående 
ferskvannsbiologiske undersøkelsene både i hovedelva og sideelver 
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Funnsjøen 

Stjø rdalselva 

Funna 

Nesheim ---- - -- - -- - -- ---
Dalåneset ------- -------

Torsbjørka 

0ydammen 

0yvollen - - - - - - - - - -

Steinøya - __ 
Dalåa 

o 10 km 
c=======~======~1 

5 

Fit-.'1lr 5 
Oversikt over provelakiJ/gv/oka/ileleJ/e i ovre del av ,')'tjorda/svassdruKel. Forsok.\jelteJ/e i 

f)alaa er merket med apeJ/ sirkel. 

N 



NORWAY 

Stjørdal 
River System 

NESHEIM 

Reference section 

FiKur 6 

N 

I 

o 10 20 km 
1=' ====,,-' 

ØVVOLLEN 

Built of 
coarse stones 4-r-"I.:J'"'o"<J' 

Pool 

Reference 
section 

Kart over ,\,'Uorda!svassdraKel OK en skisse av lo steder hvor biotopfiJrbedring ble utfort. 
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FiKIlr 7 
Fetthet (N 1()() nr') av III1X ( ()) orret 0X laks ved ØYl'Ollef1, Jllf/i NY-I. "{okablet 1-3": 
Riotopforhedring "Ref 1-2": referanse utell tiltak. 
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Gjennomsnitt 

1 vintrer 2 vintrer . 3 vintrer 4 vintrer 
2,18±O,13(93) 5,73 + 0,42 (34) 9,00 ± 1,04 (20) 10,23 ± 0,93 (2) 
1,94 ± 0,18 (55) 5,71 + 0,28 (71) 8,95 ± 0,61 (53) 12,85 ± 1,67 (2) 

1,98 ± 0,09 (121) 5,24 + 0,39 (35) 9,65 ± 0,49 (44) 16,28 ± 3,09 (2) 
1,97±0,13 (121) 5,61 ± 0,19 (150) 8,53 ± 0,45 (55) 9,60±1,17(7) 
1,71 ± 0,07 (136) 5,04 + 0,52 (26) 9,06 ± 0,60 (48) 12,18 ± 3,59 (6) 

11,94 ± 0,05 (526) 5,56 ± 0,13 (316) 9,01 ± 0,27 (220) 11,53 ±1,51 (19) 
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IKKE KONSES.JONSPÅLAGTE FERSKVANNSBIOLOGISKE 
CNDERSOKELSER. 
Jan Henning L'Abee-LuncL NVE 

GRAELVA 

Aktiviteten i Gråelva er et resultat av de sikringsinngrepene som blir gjort i vassdraget. 

Registrering av oterforekomster i Griielva og Hofstadelva - ERosendal & T M. 
Heggeberget 

Hensikt 
- anslag over oterforekornster 
- tiltak som forener sikringsarbeidene og oterbestandens habitatkra\ 

Det ble funnet 4 hi/soveplasser, 3 hvile/pusseplasser og 16 markeringsplasser Disse tallene 
er minimumsestimater da mye aktivitet blir oversett. 

Habitatbevarende tiltak for å bevare onmidet som oterhabitat 
- Beholde fredelige elvestrekninger i anleggst~lsen 

- Opprettholde fisketetthet 
- VarieI1 strømhastighet og derved åpne råker om vinteren. 
- Anlegge storsteinete røyser som hierstatning. 
- Bevare kantvegetasjonen 
- Tilgjengelige sidebekker 

Ornitologiske undersøkelser i Gdtelva - PC; Thingstad 

Hensikt 
- å påvise eventuelle virkninger av forbygningsarbeidene på fugleCmnaen i kantvegetasjonen 
og langs elvestrengen. 

Kantvegetasjonen er en artsrik blandingsskog og bestaende av vesentlig or og gran. Påvist 26 
fuglearter med til dels svært høy tetthet. Artsammensetningen i fuglesamfunnet gjenspeiler 
diversiteten i vegetasjonen. Det er arter fl'a det varmekjære løvskogsforbundet, 
barskogsforbundet, kulturmarksamfunnet og myr- og vatmarksamfunnet 

Oppsummering 

Mye av den igangværende og planlagte forskningsaktivitet viser at vassdraget er interessant 
for ulike fagfelt. I tilknytning til de konsesjonspalagte undersøkelsene er det initiert flere 
supplerende og utdypende prosjekter Dette er en gunstig situasjon For et relativt begrenset 
tillegg i midler vil man derved få mer ut av de pålagte undersøkelsene 
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Ikke-konsesjonspalagt forskningsakti\itet i \1eraker kan deles inn i tre grupper 

l) gjennomforte prosjekter 
ii) igang\<1:,rende prosjekter 
iii) planlagte prosjekter 

Ad I) Gjennomførte prosjekter 

rtvanding av ørretsmoIt - hovedfagsoppgave Bjorn Hembre 

Hensikt 
- studere ut\andringen a\ orretsmolt og pavise faktorer som er bestemmende 

april-juni I C)C) I-I C)C)3 
- -t 70 smolt 
- \'annføring og temperatur er viktig og forklarer 2..f-l)OO,o av utvandringen 
- ilest ut i siste halvdel av mai, sam111ent~1Ilende med laks 

- Liten vannføring ( 'iOm'/s) hindrer s1l1oltutvandring 

Ad ii) Igangværende prosjekter. 

Vinterhabitat hos laks og ørret tinger - prof Jan Heggenes 

I-/ensikt 
- studere dag/natt atferd og mikrohabitatvalg hos lakseunger \ed law temperaturer og i 
forhold til isdvnamikk 

Dvkking dag og natt 
Laks- og ørretunger har lik atferd ved lave temperaturer dvs nesten utelukkende nattaktiv og 
skjuler seg passivt om dagen Denne atferd er utelukkende tcmperatur,whengig og derfor 
ua\hengig av sesong 

Økosystem i dypomnlder av elv (5 delprosjekter) - stipendiat Gunnbjorn BremsetiL 
J \' Arneklei\, O.K. Berg 

Hensikten er Cl studere 
- habitatvalg og interaksjoner mellom laks- og ørretunger i kulper 
- kvalitati\e og kvantitative endringer av drivfauna gjennom en kulp 



71 

Ad.iii) Planlagte prosjekter. 

Ørretbestanden i to ulike reguleringsdam mer - J V Arnekleiv 

Hensikt: 
- studere hvordan regulering innvirker på pop. dynamikk i ørretbestander. 

Tevlamagasinet & Skurdalsvolldammen. 
parallell oppdemmingseffekt 

Effekter av ulike substrattyper (stensetting) og predasjon på makroinvertebnlter i 
regulert elv med minstevannføring - J V Arnekleiv 

Hensikt 
- øke kunnskapsnivået om biotopjusteringer og invertebrater 
mIlesten (10-20 cm), sprengsten (10-20 cm) og elvegrus (2-) cm). 

Effekter av terskeldammer og regulerte elvestrekninger på vannfugl - PG Thingstad 

Hensikt 
- skaffe til veie kunnskap om hvordan enkle tiltak (terskeldammer) innvirker på forholdene 
for vannfugler ved kraftutbygginger. 

PROSJEKTSØKNADER 

Verdsetting av estetiske verdier i tilknytning til terskiel' 

I forbindelse med bygging av terskler i tilknytning til Meråkerutbyggingen vurderes 
verdsetting av folks oppfatning av terskler og hvordan landskapet oppleves med og uten 
terskler Prosjektet starter opp i 1994 med oppfølging i 199)-96. 



TERSKEL- OG TILTAKSPLAN FOR BERØRTE VASSDRAG VED 
KRAFTVERKENE I lVIERÅKER. 
T. O Sandnæs. NVE Region Midt-Norge 

Terskel- og tiltaksplanen er sendt ut av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. men bygger på de 
vurderinger som har skjedd i "Arbeidsgruppe for tiltak i berørte vassdrag i Meråker". Denne 
arbeidsgruppe ble opprettet av NVE og D~ etter en henstilling fra OEU (nå NOE) 
Henstillingen bygger på likheten som er i post 12 og post 18. Ilc. samt 
manøvreringsreglementets punkt om fastsetting av minstevassføringer i konsesjonen. 

Arbeidsgruppa består av 

Reidar Grande (Øyvind Vallsø). ON 
Bjørn Høgaas. NTE 
Jo Vegar Arnekleiv. UNIT -LFI 
Per 1. Hembre (Johs Rindal). kommunens repr. 
Tore Olav Sandnæs (Jan Henning L'Abee Lund). NVE 

En foreløpig terskel- og tiltaksplan ble utarbeidet og sendt ut på høring i 1991. Denne planen 
var grov og fortalte om ulike tiltak som var aktuelle pa ulike elvestrekninger Med bakgrunn 
i denne planen. innspill i forbindelse med høringen. videre oppmalinger og befaringer. ble 
Terskel- og tiltaksplan utarbeidet og sendt ut på høring i februar i år Planen gikk ut som 
vedlegg til et fellesbrev fra ON og NVE. 

Pålegg om bygging av terskler og andre biotopjusterende tiltak vil bli utarbeidet med 
bakgnll1n i planen og høringsuttalelser. 

Arbeidsgruppa har fungert bra. Den har vært et godt redskap for cl kunne få fl'am en grundig 
terskel- og tiltaksplan Utsendelsen av fellesbrev fra NVE og ON er vel også nærmest 
"Norgeshistorie" . 

Arbeidsgruppa vil bestå ut perioden for utprøving minstevassføringer ('iår) og til samtlige 
tiltak er på plass i vassdraget 
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St.prp. nr 126 

Om tillatelse for ~ord-Tnmdelag Elektrisitetsve.'k til .'egulering av øv.'e 
del av StjørdalsvassdnIget og utbygging av k.'aftverk i l\leråker. 

12. 
(Terskler m.v.) 

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i 
vannføring eller vannstand, kan OJ.je-, og energidepartementet pålegge 
konsjonæren il bygge terskler (grunndammer), foreta elvekorreksjoner, 
opp,'enskninge ... fjerning av vegetasjon og slam i terskelbassenget m.v. fo.' 
a redusere skadevirkninger. Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan 
som ivareta.' både private og allmenne interesser i vassdraget. Utarbeidelse 
av piilegget samt tilsyn med utfø.'else og sene vedlikehold er tillagt 
NVE/Vassd.'agsdirektoratet. Utgiftene fOl'bundet med tilsynet dekkes av 
konsesjonæren. 

Dersom inngrepene forår'saker er'osjonskader, fare fnl' nIS eller 
oversvømmelse, eller øker sannsynligheten for' at slike skader' vil innt.'effe, 
kan Olje- og ener'gidepartementet (l:.ilegge konsesjonæren :.i hekoste 
sikr'ingsarbeider' eller delta med en del av utgiftene forhundet med dette. 

Arbeidet skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres 
sa snart som mulig. 

Figu/' j 

S!p/'p. Ill' j H): ()/Il IJ//(/!e/"ej()/' ,v()/'J- hOl/de/ug 1~/ek!rtsi!L'I.\I'erk 11/ /'egll/erillg Ul' OI'I'e J('/ (1\' 

,\'ljo/'du/"I'(f.\sdrugef og IIf/ngglllg Ul' kmjil'erk l Akmker: rask/a Ill. I'. 



FiKllr 2 

r 126 st. prp. il . '1 . gulc,ring aY øvre d.el 
Fl "'trisitetsverk II le . M'råker 

f . Norcl-TfI)ndc,\ag ~,G" . g 'lY kraftyc,rk l c 
Om tillatelse Ol l .dnvct ov, utbyggll1 ' 

aY Stj~~rda\syas~, 'D' 19. 

(N aturforholdene) 

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kon

traktører og andre som har med anleggsarbeidene og 
-;-kraftverksdriften :l gjøre, ta.r de nødvendige l :?r.syn for å 

forebygge skader på naturen, henrnder landskap, dyre

og planteliv. Tilsvarende skal friluftslivet [as hensyn til, 

slik at bruks- og opplevelsesverdien i omr:":det ikke redu
seres utover eiet som strengt nødvendig ll1~1 følge av 
utbyggingen. 

Il 

Konsesjonæren plikter etter nænnere b(::..~\.emmelser av 

Direktoratet for naturfonaltning (ON) 

a. å sette ut yngel og/eller settefisk (herunder også 
smolt og annen f!cr[u';'g fisk) av det ~llltall, de arter 

og stammer, den størrelse og kvalitet, og på den tid, 
sted og måte som måtte fastsettes. 

b. å sørge for fangst av stamfisk og dekke alle utgifter 
meei klekking, oppforing og transport. 

C. å bekoste tiltak i Slwrdalsvassdraget for {\ sikre opp
gang og produksjon av fisk, herunder biotopfor
bedrende tiltak, gjennomføre opprenskninger, hind
re erosjonsskader m,m. 

d. å installere sperreanordning foran tappetunneler og 

utløpet av kraftstasjonen. 

e. å foreta utfiskinger (uttynninger) dersom reguler

ingene fører til overbefolkning eller forverring av de 

naturlige forhold. 

f. å bekoste fiskeribiologiske undersøkelser som 
grunnlag for kompensasjonstiltak og for å kontrolle

re effekten av tiltak. 

St.prp. "I'. J 2(i: om li//ale/se/or Nord-hollde/aK /cicklnsllel.\l'erk It! reKlIlerillK av ovre del 
av ,)'tjordals\'ussdraKel 0X 1I1hYXXillX Ul' krafh'erk i .Meraker: Natllrj(Jrholdene. 
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POST 2 I MANØVRERINGSREGLEMENT 

Det skal slippes minstevassf. 
til berørte elvestrekninger 
målt ved slippstedet, etter 
følgende program: 
Torsbjørka, mellom 0.1-0.5 m3/s 
Dalåa, mellom 0.2-0.8 m3/s 
Tevla, mellom 0.2-0.5 m3/s 
Dog aldri mer enn naturlig tilsig. 

stjørdalselva nedenfor utløp 
Funna, aldri under 9.5 m3/s. 

Lokkeflommer for fisken. 

Reglementet tas etter forutgående 
undersøkelser vedr. fiskeribiologi 
og isforhold, opp til revisjon 
etter en driftsperiode på 5 år. 

Fixllr 3 
Fost 2 i manovrerinxsrexlement. 



MERÅKER UTBYGGINGEN 

OpppretteIse av arbeidsgruppe 

og dens program. 

OED har i brev av 01.11.1989 uttalt følgende: 

1. NVE og DN skal i fellesskap utarbeide et program 

for utprøving av forskjellige minstevassføringer 

i prøveperioden. 

2. NVE og DN skal nedsette ei arbeidsgruppe for å 

komme fram til ei avklaring m. h. t. ansvar og 

formulering av vilkårene i postene 12 og 19 Ilc 

i konsesjonen. 

(j6~GES VASSDRAGS
OG ENERGIVERK 

transp-C.KVM 



ARBEIDSGRUPPAS OPPGA VER 

1. UTARBEIDE SAMORDNEDE PLANER FOR: 

* Terskelbygging, bUIler, elvejusteringer 
og andre biotopjorbedrende tiltak. 

2. UTARBEIDE PROGRAM FOR: 

* Bestemmelse av minstevassjøringene. 

3. ARBEIDSGRUPPA SKAL SAMORDNE DE VEDTATTE 
UNDERSØKELSER MED TILTAKSPLANENE. 

4. FORETA EN PRIORITERING OG OPPDELING 
(STED OG TID) A V TILTAKENE. 

5. SAMORDNE AKTUELLE TILTAK OG MINSTEVASS
FØRINGER. 

6. SAMARBEIDE MED VASSDRAGSSIMULATOR 
GRUPPA OM UTPRØVING A V V-SIM PÅ 

. AVTALTE ELVESTREKNINGER. 

7. ARBEIDSGRUPPA SKAL LEGGE FRAM SINE FOR
SLAG TIL TILTAK FOR SINE RESPEKTIVE 
ETATER FOR GODKJENNING FØR TILTAKENE 
IVERKSETTES. 

8. PROGRAMMET FOR UTPRØVING AV MINSTE VASS
FØRINGER SKAL V ÆRE GODKJENT A V DN OG NVE 
FØR KRAFTVERKENE SETTES I DRIFT. 



9. FRAMDRIFTEN A V TILTAKSPLANEN/ -PLANENE 
SETTES UT I FRA BEHOVET FOR SAMKJØRlt.VG 
MED MINSTEVASSFØRINGS-PROGRAMMET OG DE 
BIOLOGISKE UNDERSØKELSENE. 

lO.ARBEIDSGRUPPA SKAL INFORMERE OM TIL
TAKENE GJENNOM HØRINGER, MØTER OG 
BEFARINGER. 
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*NTE 

Terskel- og tiltaksylan 
fin 

berørte vassdrag i Meråker 

* Arbeidsgruppa 

* Foreløpig plan (1991) 

* Høring - møte/befaringer 

* Innspill/oppmålinger/befaringer, m.m. 

* Terskel- og tiltaksplan (1994) 

* Høring - møte/befaring 

* Innstilling - Pålegg 

* Etter prøveperioden på 5 år -
eventuelle nye pålegg. 



PLANEN: 

* Formelle grunnlaget 

* Tiltak i de forskjellige elvene: 

- Tevla 
- Kopperåa 
- Dalåa 
- Torsbjørka 

beskrivelse 
naturfaglige forhold 
vurdering av ulike interesser 
prioritering av ulike tiltak 
sammendrag 

* Biotopjorbedrende tiltak - prøvetiltak 

* Minstevassføringsbestemmelser -
prøveprogram - jiskeribiologiske 
undersøkelser. 

* Kart, bilder. 



Terskel Type Krone- Total Maks Gj sn LH Andre Merknader 
nr * ni\å lengde høyde høyde vannsp tiltak 

NGO m m m olu terskel 
Te I Restaurering 

av fløtningsdam 
Te 2 406,1 1,0 0,60 0,50 Plombering 

Kulpgra\ing 
Te 3 P 401,R 13,5 1,00 0,50 ca 0,6 Øke kronehøyde til 

I 
401,9 i sondre lop 

I Kulpgraving I 

: Te 'i L 397,5 20,0 1.25 OJS() C1UJ 
, 

Kulpgraving 
Te () Plombering 

Kulpgra\ mg 
Te 7 Plombenng 

I Te X L 388,) n,o I, ()) (), hO U.6 
: Te XB L 3R7,9 21,5 O,XO O ,(l) Cl U,6 Søndre lop 
I 

P 387,9 13,5 O,()5 0,50 ca Uj Nordre løp 

Kulpgnl\lIlg 
Te <) P 384, I 11,5 0,65 OAS LI Søndre lop 

p 3842 10,5 1,20 0,60 ca 1,1 Midtre løp 
p 384,2 5,0 O,RO 0,40 ca 0,8 Nordre løp 

Te 10 P 383,0 5,5 025 0,10 CJ 1,0 
Kulpgraving 

Te 12 L 381,5 20,5 0,85 0,45 ca 0,5 

Kulpgranng 
I Te IS P/B 380,2 8,5 1,35 0,85 ca 1,0 Søndre løp 
I 

P/B 380,2 8,5 1,60 1,00 ca 1,3 Nordre løp I 

: Te 16 P 376,7 12,0 1,05 0,70 ca 0,7 

: Te 17 L 3722 25,0 0,95 0,60 0,6 
'Te lR L 371,6 21,0 0,95 0,50 ca 0,6 
Te 19 B 366,4 23,0 1,00 0,65 ca 0,6 
Te 20 Kulpgraving Plombering 

. Te 21 P 362,6 8,5 1,10 0,65 ca 0,5 Nordre løp(hovedløp) 

. Te 22 P 361,6 4,5 1,25 0,60 ca 0,3 Søndre lop 

I L 361,5 18,5 1,05 0,60 ca 0,4 
Te 24 L 360,8 18,5 1,35 0,70 ca 0,6 

* B == Betongterskel 
L = Losmasseterskel 

= -P Plankterskel 

tahell l 
Sammendra}.; (l\' li/tak i tevla ovel!for te vla-ma}.;usinet. 



FIK"" 5 
(Itsllitt av kart i p/af/eli som viser ti/tak i Tev/a. 
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eksempel på beskrivelse av et tiltak 

Terskel Te 3 

Terskelstedet ligger vod topp av foss ca. 120 m ovenfor samløp med 
Storkjerringåa, ved utløpet av et 100 m langt lon. Lonet er partivis 
grunt. Mange oppstikkende steinblokker ligger spredt omkring i lonet. 
Det er tatt 2 tverrprofiler ved aktuelt terskel sted, profil 3 pel 10 
(øverst) og profil 3 pel 20 (nederst). 
Det øverste profilet synes mest egnet som terskelsted, elvebunnen 
består hovedsaklig av fjell. En lav plankterskel med kronehøyde 401,8 
gjør at lonet beholder vannspeilet ved lav vannføring. 
Høydefastmerke, FM 9, opprettet på fjellterskel, nordre side. Høyde 
FM 9 = 402,118 (NGO). 

Konklusjon: 
Det bygges en plankterskel med kronehøyde 401,8. Terskelen i søndre 
løp legges litt høyere. Stedet er lite eksponert pga. vegetasjon og 
avstand fra E 14. 

Mellom terskel Te 3 og Te 5 foretas kulpgraving og bunnjustering 
fra bekk og et stykke nedover i søndre løp av elva, og videre vurderes 
bunnjustering og oppgrusing av sidebekk. 
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Terskel Type Krone~'Tot7l1~1aks 
nr. • mva lengde hovde 

NGO m m 
Te 26 P 337,7 l 5, () 0,90 
Te 27 P 334,0 21,0 0,90 
Te 28 L 160,1 13,5 0,95 

Te 29B P 143,9 25,5 0,85 
p 143,9 26,5 0,55 

-- --- -----

• p = Plankterskel 
L = Losmasseterskel 

GJ sn c\ H 
---- ,----

Andre 
hovde vannspeIl tIltak 

m ok/uk terskel 
0,50 ca. O,SO 
0,40 ca. 0,80 
0,65 ca. 0,90 Opprensking/utvidelse 

kulp 
0,55 ca. 0,90 
0,35 ca 0,50 

Kulp gra vinglkanalisere 
elva til søndre løp 
nedenfor terskel 29B 

Merknader 

Nordre løp 

Hovedløp (nordre løp) 
Sideløp (søndre løp) 

00 
O' 
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Terskel Type 

nr. * 

Kl p 

L 

p 

K~ -~ B 

K4 L 

K5 P 

* B = Betongterskel 

L = Løsmasseterskcl 

p = Plankierskel 

Krone- Total 

nivå. lengde 

NGO rn 

490,4 23,0 

490,4 10,0 

4<)(),4 4.~ 

! 
I 

470,C) l), () 

312.X 27, () 

312, I 10,0 

-~ ------------ ---------------

Maks. Gj.sn. 

høyde høyde 

rn rn 

0,55 0,40 

OJO O,2S 

() () () () . (i() 

I I I I 

1,70 (),90 

1,30 OAS 

0,70 OA5 

--------

t.H Andre 

vannspeil tiltak 

ok/uk terskel 

ca. 0,40 

ca. 0,25 

ca () ,XO 

Kulpgraving 

ca. 1,50 Bunnjustering 

0,70 

ca. 0,60 

Bunnjustering! 

kulp graving 

Merknader 

Hovedløp 

(østre løp) 

Sideløp 

(vestre løp) 

Alt. terskel 

sIdeløp 

00 
~ 



Jo- "'"-' 
("',. ... t""'\"' 

s s. 
S f"\. 
.... ::::::: r::. 
- -I.... S. 
'"' iq 

~ --. ;:::-
'" ~ 
"-
iS" 
~ 
f::i 

Terskel Type Krone- Total 
nr. • nivå . lengde 

NGO ru 

D4 B 299, I 23 
D7 L 137,4 27 

- - -_ .. - ----

• B = Betongterskel 
L = Losruassctcrskcl 

Maks. Gj.sn. ~H 
høyde høyde vannspeil 

ru ru ok/uk terskel 

ca 1.70 ca. 1,20 ca. 1,30 
0,55 0,40 ca. 0,30 

Andre 
tiltak 

Kulpgravmg/ 
bunnjustering 

Påføring av 
grovere substrat 
I strykparti ca. 
l 5 O ru nedenfor 
terskel 7 

Merknader 

-- -_ ... _-

00 
00 
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Terskel Type Krone- Total 
nr, • nivå lengde 

NGO III 

T2 L 364,6 ca 28,0 

T3 L 360,4 I )\),5 
T4 L 356,\ \ 13,0 

T5 L 352,2 39,5 

T6 L 347,7 32,5 
T7 L 345,8 30,S 

T8 B 343,() 32,5 

• B = Betongterskel 
L = Løsmasseterskel 

Maks, GJ sn 
hoyde høyde 

m m 

ca, 0,45 ca () AU 

1,00 (lJO 
U,6() OJS 

0,85 0,75 

1,05 0,65 
0,60 0,30 

0,90 0,50 

.'1H 
vannspeil 

ok/uk terskel 

ca, OAO 

ca 0,70 
ca (),40 

ca (J,60 

ca 0,10 
ca,O,JO 

ca (jJ)() 

Andre 
tiltak 

Kulpgravmg 

Kulpgraving/ 
elvekorreksjon 

Kulpgraving/ 
el vekorreksjon 

Kulpgraving/ 
elvekorreksjon 

Kulpgraving/ 
utvide eksist. 
kulper 

Merknader 

Mangler tverrprof 
i aktuelt terskel-
sted, 

00 
',Q 
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eksempel på skisse av kulpgraving og samling av de små 
vassføringer. 
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NVE 

1/ 

NVE-VRM 
1/ 

Meråker kommune 
Stjørdal kommune 
Miljøvernavdelingen i :\i-Trøndelag 
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NINA 
1/ 

NHL - SINTEF 
UNIT - LFI 
UNIT - Vitenskapsmuseet 

Hedmark OH. 
Fagutvalget for Stjørdalsvassdraget. 
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