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Sammendrag: I løpet av det siste hundreåret har en 
rekke vassdrag i Hedmark blitt sterkt påvirket og 
endret av ulike inngrep. De viktigste står tømmer
fløtingen og kanaliseringer/dreneringer innen jord
bruket for. Dette har skapt ensartede biotoper med 
redusert verdi for fisk. vann tilknyttet dyreliv og 
friluftsliv/rekreasjon. 

Rapporten tar for seg de viktigste lover og forvalt
ningsregler som gjelder innen området. Planlegging. 
søknad. og støtteordninger for gjennomføring av 
biotoptiltak gjennomgås. De viktigste vassdrags
tekniske forhold omkring denne typen tiltak nevnes. 

Biotopplan for Hedmark har som hovedmål at 
innsatsen innen biotoptil tak og restaurering av vass
drag settes inn der effekten er størst. Vassdragene/ 
avsnittene er klassifisert ut fra inngrepsstatus . 
fiskebestand. vannkvalitet. vernestatus og bruksverdi . 
Ut fra disse kriteriene er vassdragene prioritert 
gruppevis. Den gruppevise prioriteringen vil danne 
grunnlaget for NVE og fYlkesmannens vurdering av 
om tillatelse skal gis og om det skal gis støtte til plan
legging og gjennomføring. 

Rapporten er et samarbeidsprosjekt mellom NVE
Region øst og Fylkesmannen i Hedmark - Miljøvern
avdelingen 

Emneord: Vassdrag. biotoptiltak. restaurering. 
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Forord 

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NVE 
Region øst og Fylkesmannen i Hedmark - Miljøvern
avdelingen. Rapporten har vært på høring til kom
munene i perioden 14.7 - 1.9 2000. Innkomne 
uttalelser er innarbeidet i rapporten. 

NVE ønsker å bruke rapporten som grunnlag for 
et systematisk arbeid med biotoptiltak og vassdrags
restaurering i Hedmark. Den vil også gjøre det 
enklere og mer forutsigbart å ta stilling til innkom
mende søknader om støtte til biotoptiltak. 

Fylkesmannen i Hedmark - Miljøvernavdelingen vil 
bruke rapporten internt ved fordeling av midler fra 
sine tilskuddsordninger. Konklusjonene vil bli inn
arbeidet som en del av «Kultiveringsplan for Hed
mark». Planen vil også være viktig for å prioritere 
tiltak lokalt og initiere lokale midler (regulerings
fond . kommunale tilskudd mm). 

Grunnlaget for utkastet er utarbeidet av 

• Tore Qvenild. fiskeforvalter. fYlkesmannen i 
Hedmark 

• Tom Hjemseteren. vassdragsforvalter. fYlkes-
mannen i Hedmark 

• Ole Nashoug. konsulent 
• Are Mobæk. avdelingsdirektør NVE 
• Arne Hamarsland. senioringeniør NVE 

Skjema og kart er utarbeidet av miljøvernavdelingen 
og NVE. Tekst og sammenstilling er gjort av NVE. 

Hamar. juli 2001 

Stein Nordvi 
regionsjef 
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1 Biotoptiltak generelt 

1.1 Lover og regler 
Når det skal gjøres tiltak i vassdrag er det en del lover 
og forskrifter en må være oppmerksom på. 

Vannressursloven 
Vannressursloven er den generelle loven om vassdra
gene. 

Av viktige bestemmelser kan nevnes §8 som fastslår 
at det kreves tillatelse dersom det skal utføres tiltak 
i vassdrag som kan medføre nevneverdig skade eller 
ulempe for allmenne interesser. Den som utfører 
tiltak i vassdrag er ansvarlig for eventuelle skader 
som oppstår selv om vedkommende har opptrådt akt
somt (§ 47) 

Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. 
Til loven er det knyttet en forskrift om tekniske fiske
kultiveringstiltak og inngrep i vassdrag ( 18.12.92): 

"§ 1 Generelle forbud 
Uten tillatelse fra fylkesmannen er det forbudt å sette i verk: 
a. Fysiske tiltak som i påviselig grad forringer produk
sjonsmulighetene for fisk eller andre ferskvannsorganismer. 
b. Tiltak i og langs vassdrag, herunder bygging av terskler, 
graving av fiskehøler og utlegging av større steiner som 
kan øke fangsten på stedet eller forskyve fangsten av fisk i 
vassdraget. 
c. Tekniske kultiveringstiltak som har til hensikt å foran
dre en eller flere arters produksjon, bestandsstørrelse eller 
utbredelse. 

Forbudet etter a og b gjelder uavhengig av hensikten 
med tiltaket. § 1 første ledd bokstav a og b gjelder ikke 
dersom tiltaket blir behandlet etter vassdragsloven eller 
vassdragsreguleringsloven. " 

"§ 3 Gjenoppretting. Fylkesmannen kan kreve at tiltak som 
er satt i verk i strid med denne bestemmelsen blir }jernet slik 
at den naturlige tilstand blir gjenopprettet. 
Dersom pålegget ikke blir etterfulgt innen den frist som 
er satt, kan fylkesmannen la arbeidet bli utført for vedkom
mendes regning. Utgifter ved dette kan inndrives ved utpan
ting" 

Områder vernet ved lov 
En rekke områder er vernet ved lov. De viktigste 
kategoriene er nasjonalparker. landskapsvern
områder og naturreservater. Innen disse områdene 
gjelder de verneforskriftene som er vedtatt for det 
enkelte området. Nærmere opplysninger fås hos 
fylkesmannen. 

Vernede vassdrag 
I alt er 341 vassdrag eller deler av vassdrag vernet 
mot kraftutbygging. Dette er gjort gjennom fler
tallsvedtak i Stortinget. Regjeringen har gjennom 
kongelig resolusjon av 10.11.94 vedtatt Rikspolitiske 
retningslinjer for vernede vassdrag (RPR-W). Dette er 
gjort for å sikre at verneverdiene i de vernede vass
dragene ivaretas gjennom kommunenes arealplan
legging og inngrepsvurdering. 

Hovedmålet er å bevare verdiene i de vernede vass
dragene. Dersom vassdragets urørthet og naturlige 
prosesser er en viktig del av verneverdien. skal det 
mye til for å få tillatelse til å gjøre inngrep (selv om 
dette er et biotoptiltak). Dersom deler av et vernet 
vassdrag er sterkt påvirket av inngrep. vil normalt 
tiltak som tar sikte på å "reversere" disse inngrepene. 
og få et mer naturlig vassdrag bli vurdert som posi
tive. I et vassdrag der friluftsliv og fiske er viktige 
verneinteresser. kan tiltak for å øke verdien for disse 
interessene vurderes som positive. 

Plan- og bygningsloven 
Vesentlige terrenginngrep i vassdrag kan ikke utføres 
før det er søkt til kommunen og denne har gitt tilla
telse (§§ 93 og 84). Hva som betraktes som et "vesent
lig terrenginngrep" varierer nok noe fra kommune 
til kommune. Ved de fleste biotopjusteringer vil det 
derfor være nødvendig å kontakte kommunen for å få 
en rask vurdering av om tiltaket er å betrakte som et 
"vesen tlig terrenginngrep". 

Nedre grense 
Tiltak i vassdrag kan være så små at det ikke er nød
vendig med en omfattende saksbehandling av dem. 
Det er ikke mulig å trekke opp en helt klar grense-

9 



linje for dette. Men som en generell regel kan en 
ta utgangspunkt i at tiltak som kan utføres med 
håndmakt i løpet av et begrenset tidsrom (noen 
timer) og som kun har virkning i umiddelbar nærhet 
ikke trenger egen tillatelse. Flytting av noen stein i 
en bekk for å lette fiskens gang kan være et eksempel 
der tillatelse ikke er nødvendig. Hvis det derimot 
flyttes stein i utløpet fra en innsjø. kan dette påvirke 
vannstanden i hele innsjøen. Dette er et eksempel 
der det fYsiske tiltaket er begrenset. men som påvir
ker et stort område. Et slikt tiltak vil det normalt 
være nødvendig å søke tillatelse til. 

1.2 NVE og fylkesmannens vurdering 
av biotopsaker 

Følgende faktorer teller positivt: 
• Tiltaket restaurerer et vas sdragsavsni tt som har 
mistet mye av sin verdi som følge av tidligere inngrep 

• Tiltaket inngår i driftsplan eller annen helhets
plan for vassdraget eller vassdragene i kommunen/ 
fYlket 

• Tiltaket har et stort brukerpotensiale/ligger tett
stedsnært (lett tilgjengelig for mange. åpent kortsalg 
dersom det er tiltak for fiSk/fiske) 

• Tiltaket har positive virkninger for sårbare. trua 
eller regionalt viktige bestander av ferskvannsfisk 
eller andre vanntilknyttede organismer 

• Tiltaket bidrar til å opprettholde/gjenskape 
biotoper som er viktige for biologisk mangfold 
Uf. DN Håndbok 13-99 Kartlegging av naturtyper) 

• Tiltaket bidrar til å redusere flom- og/eller 
erosjonsproblemer 

• Tiltaket har en varig karakter og krever lite 
vedlikehold for å fungere 

• Tiltaket restaurerer eller har positiv betydning 
for vassdragstilknyttede kulturminner 

• Tiltaket finansieres av flere parter (fYlkesmann. 
kommune. egne midler) og har bred støtte lokalt 

• Behov for tiltak er dokumentert gjennom fiske/ 
vassdragsbiologisk rapport 

• Tiltaket innebærer bruk av nye metoder for 
restaurering og dokumentasjon av utførelse/kostnad/ 
effekter en del av prosjektet. 

Følgende faktorer teller negativt: 
• Tiltaket vurderes å ikke ha særlig effekt fordi det 
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Fig. 1 Vernede vassdrag i Hedmark 

ikke fungerer vassdragshydraulisk 
nærings- og habi tatkonkurranse fra andre arter 
er sterk 
predasjon fra andre arter (f. eks. gjedde. mink. ål) 
er sterk 
vannkvaliteten er for dårlig (forsuring. overgjøds

ling. tungmetaller) 

• Tiltaket ligger i et vernet vassdrag og restaurerer 
ikke områder skadet av tidligere inngrep 

• Tiltaket skjer i et vassdrag eller vassdragsavsnitt 
som er lite preget av tekniske inngrep 

• Til taket kan medføre økte problemer ved flom og 
erosjon 

• Plan er ikke underbygd med fiskefvassdrags
biologisk rapport 



1.3 Planlegging/søknad 
Nødvendige avklaringer 
Den som planlegger å gj ennomføre biotoptil tak i en 
vassdragsstrekning (heretter kalt tiltakshaver). bør i 
en tidlig fase avklare med berørt(e) grunneier(e) om 
slike tiltak er ønskelig. 

Dersom tiltakene er enkle. kan tiltakshaver i samar
beid med for eksempel aktuell fiskeforening. kommu
nen eller andre avgrense området og foreslå mulige 
tiltak i en planskisse. For litt mer omfattende tiltak 
kan NVE søkes om hjelp til planlegging. Det kan 
også være aktuelt å engasjere konsulent til plan
leggingen. Søknad om hjelp til planlegging sendes 
på skjemaet "Varslings-jsøknadsskjema for biotop
tiltak". Dette skjemaet fås hos NVE eller aktuell 
kommune. Skjemaet er også tilgjengelig på Internett 
(www.nve.no) .. 

Når søknadenjskjemaet er klart. sendes det aktuell 
kommune. Fra kommunen går søknaden sammen 
med kommunens uttalelse til fylkesmannen. Fylkes
mannen vurderer søknaden etter lov om laks- og inn
landsfisk og vurderer hvorvidt allmenne interesser 
synes å bli berørt. Dette oversendes NVE. 

Søknad til NVE om økonomisk støtte eller støtte til 
gjennomføring skjer ved utfylling av egen rubrikk på 
nevnte skjema. Søknadene behandles etter hvert som 
de kommer. det er derfor ingen spesiell søknadsfrist. 

NVEs midler tildeles over det enkelte års statsbud
sjett. Muligheten for å imøtekomme søknader om 
økonomisk støtte kan derfor variere fra år til år. 
Tilskudd fra miljøverndepartementet gjennom fyl
kesmannen søkes på eget skjema. Søknadsfristen er 
i januar. 

Kommunens behandling 
Kommunen bør ta stilling til om tiltaket ut fra miljø-. 
frilufts- eller andre hensyn er ønskelig. Kommunen 
bør også ta stilling til tiltaket i forhold til plan- og 
bygningslovens bestemmelser. 

Fylkesmannens behandling 
Fylkesmannen vurderer tiltaket miljøfaglig og 
behandler søknaden etter lov om laksefisk og inn
landsfisk (og eventuelt ar::>t lovverk). Fylkesmannen 
oversender saken til NVE. r<:pi av uttalelsen sendes 
kommune og tiltakshaver. En eventuell søknad om 
økonomisk støtte behandles etter ordinær prosedyre 
(se overfor). 

NVEs behandling 
NVE vurderer planen vassdragsteknisk (flom- og ero
sjonsfare). Videre vurderes om det er nødvendig med 
en formell behandling etter vannressursloven § 8. 
NVE vurderer også om det skal ytes økonomisk 
bistand. NVE svarer tiltakshaver med kopi til kom
mune og fylkesmann. 

Generelt 
Den beskrivelsen som er gitt av de ulike etatenes 
behandlingsmåte tar utgangspunkt i at det foreligger 
en plan for tiltaket. Dersom søknaden går på plan
leggingsbistand bør den følge samme prosedyre. men 
uttalelsene fra partene vil måtte bli mer generelle 
siden selve til taket ikke er beskrevet. 

Ved økonomisk støtte over NVEs budsjett. vil kom
munen normalt måtte fatte et kommunevedtak der 
de stiller garanti for fremtidig tilsyn og vedlikehold. 
Dette er samme prosedyre som for ordinære flom
og erosjonssikringstiltak 

Krav til planskissen 
Enkle tiltak i mindre vassdrag kan planlegges av til
takshaver. For mer omfattende tiltak og tiltak i større 
vassdrag bør det brukes vassdragsfaglig kompetanse. 

Tiltaket bør kartfestes på oversiktskart (målestokk 
1 :50 000) og inntegnes på økonomisk kartverk. Start
og endepunkt for tiltaksstrekningen må angis nøyak
tig f eks i forhold til bru eller annet godt synlig 
fast punkt. Dersom målestokken på økonomisk kart
verk ikke er stor nok til at tiltakene kan tegnes inn, 
vedlegges en egen skisse der elva og tiltakene tegnes 
inn. Denne skissen bør inneholde referanser til ter
rengdetaljer i og rundt elva. 
Planlegging gjøres enklest på sommerjettersommer i 
perioder med lav vannføring. 

Tiltak bør planlegges slik at de i hovedsak virker ved 
middels og lav vannføring. De vil da ikke medføre 
vesentlig endrede forhold ved flomjhøy vannføring. 
noe som normalt er positivt ut fra en vassdragstek
nisk vurdering. Som eksempel kan nevnes at bare en 
mindre del av buner (utstikkere. strømbrytere. strøm
konsentratorer) bør være synlige over vannoverflaten 
ved normal vannføring. 

De ulike tiltakene markeres med både tegn og 
nummer slik at de kan skilles fra hverandre. Det 
benyttes standardisert tegnsetting som vist i fig.2 . 
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Aktuelle tiltak 
Tiltakene som nevnes er i hovedsak beregnet på å 
bedre forholdene for ørret. De fleste tiltakene vil 
imidlertid skape et mer variert elvemiljø og øke arts
mangfoldet totalt. Prioriterte arter som kreps og harr 
vil også få bedre vilkår ved flere av disse tiltakene. 

Kulper 
Kulper gir leveområder for større fisk og fungerer 
som tilfluktssteder ved lavvannføring sommer og 
vinter. Kulpen kan dannes naturlig ved økt strømhas
tighet eller den kan graves ut. Dersom den graves ut. 
er det viktig å ikke avdekke finmasser som er utsatt 
for videre erosjon. Kulper bør normalt kombineres 
med en strømkonsentrator oppstrøms. Dette medfø
rer økt vannhastighet inn i kulpen slik at den ved 
flom spyles ren for tilført materiale. 

Bassengterskel 
Terskelen demmer et basseng oppstøms. Dette medfø
rer økt vannvolum og redusert vannhastighet. Ofte 
vil terskelbassengene samle løsmasser og over tid gro 
igjen. Terskelen bør være tett slik at vannet ikke bare 
renner gjennom den i perioder med lav vannføring. 
En slik "tørr" terskel som vannet sildrer gjennom, 
hindrer fiskens gang i vassdraget og er i tillegg 
et lite ønsket landskapselement. For å lette fiskens 
gang over terskelen bør den ha en profil som samler 
vannet ved lave vannføringer. Alle disse forholdene 
krever en gjennomtenkt og relativt omfattende kon
struksjon. 

Buner (vanger. strømbrytere) 
Dette er utstikkere som styrer strømmen bort fra 

ff eksisterende store steiner f djupål 

elvekanten. De brukes normalt i yttersvinger og kan 
der bidra til å stoppe pågående erosjon. Buna med
fører variasjon i stømmønster og -hastighet. Buner 
bør normalt ikke bygges i innersvinger eller andre 
steder der de kan styre vannstrømmen mot erosjons
utsatte områder. Like nedstrøms ytterste del av buna 
vil det normalt dannes en liten kulp. 

Strømkonsentratorer 
Bygges normalt som en dobbeltsidig bune. Øker 
vannhastigheten og medfører utgraving av kulp 
(eventuelt utspyling av eksisterende kulp) nedstøms. 

Djupål 
Djupål samler vatnet slik at fisken får et bedre leve
område og bedre muligheter for forflytning mellom 
kulpene i perioder med lav vannføring sommer og 
vinter. Djupål kan med fordel legges langs elvekanten 
dersom dette ikke medfører erosjonsproblemer. Dette 
gjør at fisk kan finne skjul og skygge samt nyttiggjøre 
næringstilførsel fra kantvegetasjonen. Djupålen bør 
slynges i elveleiet. 

Stein og steingrupper 
Stein medfører mer varierte strømmønster og gir 
skjule- og hvileplasser for fisk. Stein bør graves 1{3 

til 2{3 ned i elvebunnen. Stein kan gjerne plasseres 
flere i gruppe. Ved utplassering av stein bør naturlige 
steinmønster i elver etterlignes. Det må også påses 
at steinene ikke styrer vannstrømmen mot erosjons
utsatte områder eller øker faren for isoppstuving 
under isgang. 
Røtter og trær 
Disse gir mer variert strømmønster, skjule- og hvile-

ff eksisterende fjell i elveløp ff utgravde høler 

ff eksisterende forbygning R strømkondensator 

CFY7 tilrettelagt spesielt Z/ for fiske 

F
elveleie mlensartet form, 
trenger justering 
(ulike tiltak vurderes 
v/utføring) 

Y7 erosjonsutsatt område, 
~ ikke forbygd 

/7 eksisterende vandrings
LY' hinder for fisk, beskriv: 

Fig 2 Standardisert tegnsetting for planskisse 
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plasser for fisk. Bør forankres godt til elvebunnen. 

Gytesubstrat 
Stein med diameter 2-5 cm er normalt velegnet som 
gytesubstrat for ørret. For å stabilisere substratet og 
hindre nedslamming, bør det legges stor stein inni
mellom. Det kan være nyttig å vurdere bunnsubstra
tet på aktuelle utleggingssteder. Dersom det kun er 
stor stein som ligger igjen, er det sannsynlig at gyte
grus som legges ut vil bli spylt bort relativt raskt. 

Kantvegetasjon 
I mindre vassdrag betyr en velutviklet kantvegetasjon 
mye. Den gir skjul og skygge og tilfører organisk 
materiale. Kantvegetasjonen bidrar også til å stabili
sere elvekantene mot erosjon. Kantvegetasjonen bør 
normalt bestå av både urtevegetasjon, busker og trær. 

Sidekanaler 
Dette kan være tiltak som åpner opp tidligere flom
løp eller tiltak som etablerer et nytt minivassdrag 
parallelt med hovedvassdraget. Sidekanalen utformes 
slik at den gir gunstige forhold for de artene en 
ønsker å prioritere. Sidekanaler er spesielt velegnede 
der hovedvassdraget er uegnet for tiltak p.g.a. 
stor vannhastighet/massetransport eller isganger. 
Sidekanaler er kostnadskrevende og kompliserte å 
planlegge/gjennomføre. 

Materialvalg 
Stein er det vanligste byggematerialet for tiltak. I 
elver med lav og moderat vannhastighet, kan det nor
malt brukes stedlige elve- eller ørmasser. Der vann
hastigheten er høyere, bør det brukes sprengstein for 
at tiltakene skal tåle påkjenningen. Sprengsteinen 
kan even tuel t dekkes med elvemasser. Dersom strøm
hastigheten er høy, bør det vurderes om det i det hele 
tatt skal gjøres tiltak på strekningen. 

I noen vassdragsmiljø vil det være mer naturlig å 
bruke tømmer som byggemateriale. Dette både ut fra 
vassdragets utseende og ut fra at det kan være lite 
tilgjengelig stein i elvas nærområde. 

Gjennomføring 
Tiltaket kan gjennomføres av tiltakshaver, maskinen
treprenør eller av NVE-Anlegg. Det er viktig at den 
som utfører tiltaket har kompetanse når det gjelder 
vassdragsinngrep. 

Det må foreligge gode arbeidstegninger og instruk
ser. Tiltakspunktene på kartet (planskissen) bør sted
festes i marka. Dette kan gjøres med nummererte 
stikker eller plastbånd, der nummeret korresponde-

rer med tiltakets nummer på kartet. 

I noen tilfelle er det lite aktuelt å beskrive tiltaket 
konkret, men derimot markere en elvestrekning som 
trenger generell justering. Dette angis med en start
og en sluttstikke. 

Plassering av stikker bør gjøres av den som er faglig 
ansvarlig for planen, sammen med maskinkjører. 

1.4 Støtte til gjennomføring av tiltak 

NVE 
NVE gj ennomfører og finansierer hvert år en rekke 
flom-, erosjons- og biotoptiltak i vassdrag. For små
prosjekter er det ofte hensiktsmessig at både plan
legging og utførelse skjer lokalt. Etter at de formelle 
tillatelser er i orden, vil NVE kunne støtte slike tiltak 
med en viss prosentdel av tiltakets kostnad. 

For større prosjekter vil det være naturlig å søke NVE 
om planleggingsbistand. Hvis det er et rent biotopp
rosjekt, brukes "Varslings-/ søknadsskjema for biot
optiltak". Dersom tiltakene ligger i et elveparti der 
det også er flom- eller erosjonsproblemer, brukes det 
ordinære søknadsskjemaet (Søknad om bistand til 
sikringstiltak mot ras, erosjon og flom i og ved vass
drag). Disse til takene vil komme inn som ordinære 
forbyggingssaker og vil dersom de prioriteres, bli 
planlagt og gjennomført av NVE. Innspill fra berørte 
parter tas inn i planleggingsfasen. 

For anlegg som utføres av andre, vil NVE normalt be 
om å bli informert når anlegget planlegges igangsatt 
slik at arbeidet kan følges opp under utførelse. 

For vassdragsarbeider som skjer i NVEs regi har Stor
tinget fastsatt en distriktsandel på minimum 20%. 
Dette er midler som kommunen eller andre som har 
nytte av tiltaket må dekke. I tillegg må kommunen 
påta seg ansvar for fremtidig oppsyn og vedlikehold 
av anlegget. 

Søknaden om tilskudd eller planlegging/gjennom
føring vurderes mot de kriterier som er nevnt i 
kapitlet "NVE og fYlkesmannens vurdering av 
biotopj usteringssaker". 

Tilskudd fra NVE gis normalt som tilsagn, dvs et 
bindende løfte om midler. Utbetaling skjer mot 
dokumentasjon/befaring som viser at anlegget er 
utført som planlagt og fremleggelse av bekreftet 
regnskap. 
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Fylkesmannen 
Tilskudd fra miljøverndepartementet gjennom 
tylkesmannen søkes på eget skjema. Søknadsfristen 
er i januar. 

Det kan søkes tilskudd til kommunal fiskeforvaltning 
herunder: 
• å skaffe oversikt over fiskeressursene i kommunen 
og kartlegge spesielt viktige leveområder for fisk 

• kartlegging av fiskeinteressene i kommunen til 
innarbeiding i kommunale planer etter plan- og 
bygningsloven 

• kartlegging av inngrep i vassdrag der formålet 
er å iverksette gjenopprettende eller kompenserende 
tiltak 

Det kan også søkes om tilskudd til lokale fisketiltak. 
herunder: 

• tysiske tilretteleggingstiltak som skal bedre 
mulighetene for fiske (stier. fiskeplasser. fiskebrygger 
m.v. 

• informasjon om mulighetene for fiske. organise
ring av større fiskekortområder og andre tiltak for å 
bedre allmennhetens tilgang til fiske 

Aksjon Vannmiljø har gjennom årene støttet mange 
biotopprosjekter. men denne ordningen er nå i 
avslutningsfasen og det gis ikke nye tilskudd. 

Fylkeskommunen 
Dersom tiltaket har betydning for vassdragstilknyt
tede kulturminner kan tylkeskommunens kultur
avdeling kontaktes. 

Kommunen 
I en rekke kommuner finnes det muligheter for å 
søke midler i ulike fond. Dette kan være kommunale 
fiskefond. reguleringsfond som kommunen styrer. 
kommunale næringsfond osv. En del kommuner har 
også etablert tilskuddsordninger for eksempel for 
fiske og friluftsliv. Her må den aktuelle kommune 
kontaktes. 

GrunneiereI Allmenninger 
Biotoptiltak fremmer i mange tilfelle interesser som 
grunneiere/allmenninger kan være interessert i å 
støtte. Her må det tas kontakt i det konkrete tilfelle. 

1.5 Forventet nytte av tiltakene 
Biotoptiltak er et bidrag til å forbedre tilstanden i 
prioriterte vassdrag. Det er imidlertid viktig å ha et 
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nøkternt forhold til hva som kan oppnås når det 
gjelder f. eks. økt produksjon (og størrelse) av fisk. 

Ofte vil biotoptiltakene kunne fjerne en eller flere 
flaskehalser. men ikke alle. Som eksempler kan 
nevnes: 

• Det hjelper lite med biotoptiltak dersom vann
kvaliteten er for dårlig for fisk (forsuring. eutrofi
ering) 

• Det hjelper normalt lite med biotoptiltak for 
kreps dersom bestanden av ål eller mink er stor. I 
mindre vassdrag vil en stor bestand av mink også 
kunne påvirke ørretbestanden 

• Vandringshindre kan begrense effekten av 
tiltakene 

• Stor massetransport. erosjon og sedimentasjon 
(ustabile forhOld) er normalt negativt for de fleste 
arter 

1.6 Vassdragstekniske forhold 
Mange biotoptiltak endrer strømningsforholdene i 
vassdraget. Hensikten med tiltakene er ofte å redu
sere vannhastigheten i partier og å skape bake\der 
og hvile/skjulplasser for fisk. Dette medfører at flom
avledningsevnen kan reduseres og vannstanden 
under flom kan bli høyere. Det er derfor viktig 
å utføre tiltakene slik at de virker best mulig 
på lave og normale vannføringer og minst mulig 
når det er flom. 
I praksis oppnås dette ved at tiltakene bygges så lave 
at de forsvinner under vann når vannføringen blir 
større enn normalvannføring. Ved alle slike tiltak må 
faren for økte flomproblemer/flomskader vurderes ut 
fra vassdraget og hvilke verdier som ligger i flomut
satt område. 

Dersom biotoptiltak utføres på rett måte. kan de 
redusere eventuelle erosjonsproblemer. Det beste 
eksempelet er bygging av buner i yttersving. men 
også terskler som reduserer vannhastigheten på kri
tiske punkt kan være positivt. 

Et biotoptiltak som plasseres feil. kan styre strøm
men inn mot et erosjonsutsatt parti av elvebredden 
og på denne måten starte en erosjonsprosess. De 
vanligste feilene er buner i innersving. dårlig plas
serte buner på rettstrekninger og uheldig plassering 
av steingrupper. 
Økt fall gir økt vannhastighet. I vassdrag som ligger 
i løsmasser (sand. grus og stein) medfører dette ofte 
transport av masser under flom. I praksis foregår 



dette ved at steinene eller grusen rulles langs elve
bunn av vannmassene. I slike vassdrag må eventuelle 
biotoptiltak bygges svært solide dersom de skal vare. 
Dette medfører høy kostnad og en utforming av tilta
kene som kanskje ikke passer inn i elvemiljøet. Elver 
med mye massetransport er ikke stabile, de flytter 
stadig på seg. Dette medfører fare for at tiltakene 
blir undergravd, eller "druknet" i tilførte løsmasser. 
I de mest ekstreme tilfellene kan elva endre løp slik 
at tiltakene blir liggende på tørt land. Ut fra en 
nytte/kost-vurdering, vil tiltak i slike bratte, massefø
rende vassdrag ofte komme dårlig ut. 

I noen vassdrag/vassdragsavsnitt skjer det årvisse 
isganger. Eventuelle tiltak må ikke medføre økt fare 
for isoppstuving som kan medføre oversvømmelse og 
flombølger. Tiltakene må også være bygd/plassert slik 
at de tåler en isgang uten å skades. Normalt vil tiltak 
som er utformet lavt og avrundet av hensyn til flom 
også ha en god utforming av hensyn til isgang. 
Kantvegetasjonen er viktig. Trær og busker har ofte 
et rotsystem som armerer elvebreddene i flere meters 
dybde. I tillegg fungerer stammer og greiner som 
et beskyttelses nett under flom. Dette nettet reduse
rer vannhastigheten i grenseområdet mellom vann/ 
løsmasse betydelig noe som igjen reduserer erosjo
nen. I tillegg kan kantvegetasjonen fungere som en 
fender under isgang og hindre at isen fysisk river løs 
deler av elvebredden. 
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2 Biotopplan Hedmark 

2.1 Mål og prosess 

Hovedmål: 
Bidra til at innsatsen innen biotoptiltak og restaure
ring av vassdrag settes inn der effekten er størst 

Delmål: 
• Identifisere nasjonalt og regionalt viktige 
forekomster/områder (eks storørretstammer, kreps, 
viktige befolkningsnære «bruksvassdrag») 

• Systematisk gjennomgang av relevant kunnskap 
om vassdragene (fiskebestander, inngrepsstatus, 
vannkjemi, behov og muligheter for tiltak) 

• Prioritering avvassdragsavsnitt og tiltakstyper 
(hvor er det viktigst å starte, og hvilke tiltak gir mest 
igjen) 

• Identifisere vassdragsavsnitt der det ikke er ønske
lig med biotoptiltak/restaurering 

Prosess 
Kommunene er en viktig del av fiskeforvaltningen 
(laks- og innlandsfiskeloven §6) 
Kommunene har derfor vært aktivt med i høringsfa
sen. Fylkesmannen vil prioritere tilskudd til tiltak 

som er forankret i kommunale planer. 
Planen bør revideres med noen års mellomrom. 

Skriftlig grunnlagsmateriale: 
• Dervo, B., Taugbøl, T. og Skurdal, J. 1996. Storørret 
i Norge. Status, trusler og erfaringer med dagens 
forvaltning. 0stlandsforskning, rapport 10/96. 

• Garnås, E., Hegge, O., Kristensen, B., Næsje, T.. 
Qvenild, T., Skurdal,J., Veie-Rosvoll, B:, Dervo, B., 
Fjeldseth, 0. og Taugbøl, T. 1996. Forslag til forvalt
ningsplan for storørret. Utredning for Direktoratet 
for naturforvaltning, nr. 1997-2 

• Qvenild, T. 1996. Kalkingsplan for Hedmark. 1995 
-99. Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. 
rapport nr.9/96 
• Qvenild, T. og Nashoug, O. 1998. Driftsplan 
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for Femund-/Trysilvassdraget. Del I: Fiskeressursene
status. Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelin
gen, rapport nr 9/98 

• Qvenild, T. og Nashoug, O. 1998. Driftsplan for 
Femund-/Trysilvassdraget. Del Il: Handlingsprogram 
1998 - 2003. Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernav
delingen, rapport nr. 10/98. 

• Qvenild, T. og Nashoug, O. 1994 Utkast til 
kultiveringsplan for fisk i Hedmark, Fylkesmannen i 
Hedmark, miljøvernavdelingen 

• Fløtningsinnretninger i Hedmark. Prosjekt
rapport 1991 fra Hedmark fYlkeskommune, 
Fylkesmannen i Hedmark og Glomdalsmuseet. 

Denne listen er ikke utfYllende, men gir et bilde av 
det viktigste materialet rapporten bygger på 

2.2 Bakgrunn 
Vassdragene i Hedmark har gjennom århundrer blitt 
endret på for å være til nytte og ikke til skade. 

Tømmerfløtingsperioden har satt sine tydelige spor. I 
mange vassdrag er all stor stein i elveløpet fjernet og 
elveløpene er formet til kanaler ved hjelp av bulldo
ser. Dette har medført svært ensartede elvemiljø uten 
kulper, hvileplasser og bakevjer. 

Store landbruksarealer er innvunnet ved kanal
isering/senking av elver. Det største prosjektet i 
Hedmark er kanaliseringen av 0stamyrene i 
Rendalen, men i en rekke mindre vassdrag er 
lignende prosjekter gjennomført. Resultatet har blitt 
en rekke "motorveier for vann" der livsvilkårene for 
fisk og vann tilknyttet dyreliv er svært begrenset. Vass
dragenes verdi for friluftsliv og rekreasjon er i de 
fleste tilfelle redusert. 

Langs en rekke vassdrag er det etablert omfattende 
forbyggingsanlegg for å hindre erosjon. Også disse 
inngrepene har medført et sterkt endret vassdrags
miljø. 



2.3 Klassifisering av vassdragene 
Nøkkelinformasjonen som danner grunnlag for 
prioriteringen er: 

1.lnngrepsstatus 
Gjenoppretting av skader som skyldes tidligere tiders 
tekniske inngrep teller positivt. 

2. Fiskebestandene 
Hva er dagens produksjon, hva er potensialet? Skyl
des differansen forhold som kan rettes på ved tiltak? 
Forekommer det prioriterte ferskvannsorganismer 
i vassdraget? Som prioriterte organismer regnes 
storørretstammer, kreps og elveperlemusling. 

3. Vannkvalitet 
Er vannkvaliteten god nok fra naturens hånd? 
Er det forsuringsproblemer i området? Dersom det er 
satt i gang langsiktig kalking av vassdrag teller dette 
positivt. 

4. Bruksverdi 
ligger området lett tilgjengelig for store brukergrup
per? Dersom dette virkelig skal telle positivt, må 
organiseringen være i orden slik at fisket er tilgjenge
lig for allmennheten. 

5. Vernestatus 
Er vassdraget vernet? Biotoptiltak i «urørte» deler 
av verna vassdrag tillates normalt ikke. Unntaket er 
dersom tiltakene er så små at de i løpet av kort tid 
kan utføres med håndmakt. Tiltak for å rette opp 
skader av tekniske inngrep i vernede vassdrag til
lates. Dersom tiltakene støtter opp om verneformå
let, teller dette positivt. Jf. for øvrig rikspolitiske 
retningslinjer for verna vassdrag. 

Berøres vassdragsstrekningen av vern etter naturvern
loven? Hvis dette er tilfelle, vil det normalt være 
mindre aktuelt med tiltak. 

I tillegg er forholdet til vassdragstilknyttede kultur
minner tatt med der det foreligger kjente data. 

Ut fra nøkkelinformasjon klassifiseres vassdragene{ 
delene i fire kategorier: 

Prioritering og beskrivelse 
O. Tiltak er gjennomført 
1. 

2. 

3. 

Prioritert for tiltak 
Uprioritert (tillatelse kan gis, 
men normal t ikke priori tert 
for støtte) 
Uaktuelt med tiltak 

Kartsymbol 
GRÅ 
RØD 

GUl 
GRØNN 
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3 Kommunelister 

Kommunene er sortert alfabetisk i listene 

Tegnforklaring til kommunelistene 

Nr: 
Kommunenummer pluss et løpenummer som gjelder 
innen hver kommune. Dette nummeret er også 
påført kartet 

Kommune: 
Kommunens navn 

Vassdrag: 
Vassdragets navn 

fra-til: 
Avgrensing av aktuell strekning 

Pri: 
Samlet prioritering av aktuell vassdragsstrekning 
O Tiltak er gjennomført Grå kartfarge 
1 Priori tert for tiltak 
2 Uprioritert 
3 Uaktuelt med tiltak 

Inngrep grad: 

Rød kartfarge 
Gul kartfarge 
Grønn kartfarge 

En samlet vurdering av inngrepsgraden. Gradert i tre 
kategorier: Lite. middels og mye 

Inngrep type: 
Stikkord som beskriver viktigste type inngrep som 
ligger til grunn for graderingen 

Fisk prod: 
En generell vurdering av fiskebestandenes produk
sjon. Gradert i kategoriene: liten. middels og god. 

Fisk stamme: 
Dominerende fiskestamme(r). 

Vannkvalitet: 
Vannkvalitet vurdert ut fra fiskens behov. Gradert i 
dårlig. middels og god. 
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Tilgj.: 
Vassdragets tilgjengelighet. Nær: nærturområde. 
Dag: Dagsturområde. 

Org.: 
Er fisket organisert slik at allmennheten har tilgang? 

Vern VIN: 
Vassdragets vernestatus. V: vernet gjennom Verneplan 
for vassdrag. N: inngår i område vernet etter natur
vernloven. 



Ark1 

Nr Kommune Vassdrag Pri. Inngrep Fisk Vann- Tilgj. Vern Merknader 

fra-til grad type prod. stamme kvalitet org VIN 
438 1 Alvdal Glomma Tynset-Sørhus 1 mye kanal middels ørret,sik god nær ja 
438 2 Alvdal Glomma Sørhus-Høyegga 3 lite middels ørret,sik, harr god nær ja 
438 3 Alvdal Glomma Høyegga-Rendalen O mye regulering god ørret, harr god dag ja 

438 4 Alvdal Folla Folldal-Hausta 3 middels middels ørret, harr middels nær ja stor massetransport, gruveforurensninger 
438 5 Alvdal Hausta 3 lite middels ørret god dag ja 

Folla fra Hausta til 
Glomma + Sølna 

438 6 Alvdal Sølna nedst. Kraftverket 1 mye kanal middels ørret, harr middels nær ja massetransport 
438 7 Alvdal Sølna oppstrøms kraftverk 3 lite liten småørret dårlig dag ja (N) 

438 8 Alvdal Auma 3 lite liten småørret middels dag 

420 Eidskog REGISTRERIN 

427 1 Elverum 0ksna 3 middels liten ørret dårlig dag sur vannkvalitet 

427 2 Elverum Letjenna O mye fløting middels ørret middels dag ja 

427 3 Elverum Terninga 3 lite middels ørret middels nær deler er forsvarets område og er lite tilgjengelig 

427 4 Elverum Jømna 3 mye fløting middels blanda middels dag 

427 5 Elverum Kynna 3 mye fløting middels blanda middels dag ja V kulturminner: fløtingsvassdrag kat.1 i registreing 

427 6 Elverum Ulvåa 3 mye fløting liten blanda middels dag ja 
427 7 Elverum Vesle Flisa 3 mye fløting liten blanda dårlig dag ja 

427 8 Elverum Bronkåa 3 mye fløting liten småørret middels dag ja kulturminner: fløtingsvassdrag kat.2 i registrering 

Bergesjøen-Amot 
427 9 Elverum Julussa grense 3 mye fløting liten blanda middels dag ja kulturminner: fløtingsvassdrag kat.2 i registrering 
427 10 Elverum Glomma gjennom kommunen 3 middels forbygd god blanda god nær ja 

punkttiltak: fjeme vandringshinder, i resten av Røa er 
434 1 Engerdal Røa 2 km oppsI. Utløp 1 middels fløting god ørret god dag ja VIN tiltak uønsket 

punkttiltak: bygging av fiskefelle, i resten av 
434 2 Engerdal Revlingåa ved utløp 1 lite god ørret god dag ja VIN Revlingåa er tiltak uønsket 

stamfiskanlegg er bygd, uønsket med tiltak i resten 
434 3 Engerdal ___ Elgåa 1 km fra Femund O lite god ørret god dag ja VIN av vassdraget 

Side 1 



Ark1 

Nr Kommune Vassdrag P ri. Inngrep Fisk Vann- Tilgj. Vern Merknader 

fra-til grad type prod. stamme kvalitet org VIN 
434 4 Engerdal Hyttelva Vurrusjøen-Drevsjø O mye smelteverk god ørret god nær ja V biotoptiltak gjennomført 1999. 

vurder muligheter for stamfiskanlegg, ytterligere tiltak 
434 6 Engerdal Sømåa Langsjøen-Isteren 2 lite god ørret, harr god dag ja V ikke ønskelig 

tiltak gjennomført på deler av strekningen (2000), 
434 8 Engerdal Femund Galten-Snerta 1 lite fløting god ørret, harr god dag ja V flere tiltak er planlagt 
434 9 Engerdal Snerta nedre 3 mye forbygd god ørret god dag ja V inngrep kun i nedre deler, ellers lite berørt 

tiltak gjennomført på deler av strekningen (2000), 
434 10 Engerdal Femund Snerta-Trysil grense 1 middels fløting god ørret, harr, sik god dag ja V flere tiltak er planlagt 

oppstrøms Lille forbygdl 
434 11 Engerdal N Engeråa Engeren 1 mye kanalisert god småørret god nær ja V biotoptiltak på kanalisete strekninger 

Lille Engeren-
434 12 Engerdal Engeråa Engeren O middels fløting god ørret god nær ja V tiltak gjennomført 1999 

Grimsbu - Alvdal ørret, harr (elter middels 
439 1 Folldal Folla grense 2 middels forbygd liten samløp Grimsa dårlig dag ja gruveforurensning, Cu, Zn 

Grense Dovre -
439 2 Folldal Folla Folldal verk 3 lite fløting middels ørret, harr god nær ja 

439 3 Folldal Grimsa 3 lite forbygd middels ørret middels dag ja VIN 
439 4 Folldal Kakella 3 lite middels ørret god dag ja massetransport, for ustabil? 

Markbulidammen - ikke minstevannføring, tiltak knyttet til etablerte 
439 5 Folldal Einunna samløp Folla 1 mye regulering liten småørret god dag ja terskler er aktuelt 

oppstrøms 
439 6 Folldal Einunna Markbulidammen 3 mye regulering god ørret god dag ja 

Dovre grense -
439 7 Folldal Atna Alnsjøen 1 middels vei, forbygd middels ørret middels dag ja V,N aktuelt med tiltak knyttet tidligere inngrep 

439 8 Folldal Folla Ved Grimsbu 1 middels forbygd middels ørret,harr middels nær 

kulturminner (fløtningsdammer), lokalt 
423 1 Grue Agnåa 2 middels fløting liten ørret dårlig dag restaureringsarbeide igangsatt 

regulering, 
423 3 Grue Namnåa Namnsjøen - Glomma 3 mye dam middels blanda middels nær nei stilleflytende partier, dam er vandringshinder 

423 4 Grue Tjuråa Tysjøen - Garsjøen 3 mye flomsikring middels blanda middels dag nei avstengt av flomverk 

skiftende vannkvalitet, kulturminner: fløtingsvassdrag 
423 5 Grue Rotna 2 mye fløting middels blanda middels ~<3lL ja V kat.2 i registrering, aktuelt med helhetlig plan 

Side 2 



Ark1 

Nr Kommune Vassdrag Pri. Inngrep Fisk Vann- Tilgj. Vern Merknader 

fra-til grad type prod stamme kvalitet org VIN 

god vannkval. etter kalking, private biotoptiltak 
423 6 Grue Lauvhaugsåa O mye fløting middels ørret/blanda middels dag ja gjennomført 

423 7 Grue Varpåa O mye fløting middels ørret middels dag ja god vannkvalitet eller kalking 
423 8 Grue Glomma gjennom kommunen 3 middels forbygging god blanda god nær 

fløting/forby 
403 1 Hamar Flagstadelva 1 mye gd god småørret middels nær ja Gytebekk mjøsørret 

senking, 
403 2 Hamar Finsalbekken O middels lukking middels ørret, harr middels nær ja Gytebekk mjøsørret 

403 3 Hamar Asta gjennom kommunen 3 V 

402 1 Kongsvinger Ska såa Skasen-Gravsjøen O middels dam middels ørret god dag ja kalkes 

kalkes, aktuell strekning ligger som to adskilte 
402 2 Kongsvinger Ska såa Gravsjøen-Nugguren 3 middels fløting middels blanda god dag ja parseller 

regulert, 
402 3 Kongsvinger Brødbøl Møkeren-Utgardsjøen 2 mye fløting middels ørret, blanda middels dag ja tiltak aktuelt på strømmende partier 

øyersjøen- regulert, lav vannføring, aktuelt å konsentrere 
402 4 Kongsvinger Vikerelva Varaldsjøen 1 mye regulert middels ørret middels dag ja vannføring, noen tiltak er gjennomført 

402 5 Kongsvinger Larbekken O lite fløting middels ørret, abbor middels dag ja 

402 6 Kongsvinger Skinnarbølåa 2 middels fløting, dam middels blanda middels nær nei 
402 7 Kongsvinger Glomma gjennom kommunen 3 middels forbygging god blanda god nær ja 
402 8 Kongsvinger Mengåa 2 middels fløting god ørret god dag ja 
402 9 Kongsvinger Austgardsåa 2 middels fløting god ørret god dag ja 

kulturminner (fløtningsdammer), lokalt 
402 10 Kongsvinger Agnåa 2 middels fløting liten ørret dårlig dag restaureringsarbeide igangsatt 

jordbruk, 
nedstrøms Roko- vatning, 

415 1 Løten Svartelva sjøen+sidevassdrag 2 mye fløting god blandet god nær ja 
Løten Almenning-

415 2 Løten Fura Brenneriroa 2 middels forbygging middels ørret middels nær ja 
415 3 Løten Øksna 3 middels fløting liten ørret dårlig dag ja 

Grense Stange- Kulturminner, fløtingsvassdrag kategori 1 i 
418 , 1 Nord-Odal Styggåa Råsen O middels fløting middels ørret middels dag ja registrering_ _ 

-
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Ark1 

Nr Kommune Vassdrag Pri. Inngrep Fisk Vann- Tilgj. Vern Merknader 

fra-til grad type prod. stamme kvalitet org VIN 

418 2 Nord-Odal Trøftåa 2 middels fløting middels blanda middels nær ja Trøftåa, Trøa 

418 3 Nord-Odal Løsetåa 2 middels fløting middels blanda middels dag ja Biotoptiltak utført kort strekning ved Føsker 

418 4 Nord-Odal Tannåa O mye fløting middels ørret middels dag ja kalkes 

418 5 Nord-Odal Austvassåa Elgsjøen-Bakkefløyta 2 middels fløting liten ørret/blanda middels dag ja kalkes 

418 6 Nord-Odal Juråa 2 middels fløting liten ørret dårlig dag ja 

418 7 Nord-Odal Kugga O lite fløting god ørret middels nær ja 

418 8 Nord-Odal Juråa Tannes 1 middels fløting middels ørret middels dag ja 
ja 

441 1 Os Glomma gjennom kommunen 2 lite kraftverk god ørret,harr god nær ja 
kraftverk, 

441 2 Os Vangrøfta Langsåa-Glomma 1 middels forbygd god ørret,sik god nær ja NVE ryddejobb nederste km 

Langsåa+Vangrøfta 
I 441 3 Os Vangrøfta overfor samløp 3 lite ørret god dag ja V(N?) 
I 

441 4 Os Nøra ved Narjordet 1 mye kanalisert middels ørret middels nær ja I 

! 

441 5 Os Nøra utenom Narjordet 2 lite middels ørret middels dag ja 

441 6 Os Tufsinga med Flena 3 lite middels ørret middels dag ja V 

432 1 Rendalen Glomma gjennom kommunen O mye regulering god ørret,harr god dag ja 

432 2 Rendalen Tysla Grense Tynset-Elvål 2 middels forbygd liten ørret/harr god dag ja påvirket av finsedimenter 

akt. med tiltak knyttet til tidligere inngrep, storørret på 

432 3 Rendalen Unnsetåa Neka-Elvål 2 middels forbygd god ørret god dag ja V gytevandring 

432 5 Rendalen Neka Neksjøen - Unsetåa 3 lite liten ørret dårlig dag ja V(N) 

432 6 Rendalen Væråa 2 middels fløting middels ørret middels dag ja V 

kanalisert, noen tiltak gjennomført, omfattende plan og innsats 

432 7 Rendalen Nordre Rena Elvål-Lomnessjøen 1 mye forbygd god ørret,harr, sik god nær ja nødvendig dersom noe skal gjøres 

432 8 Rendalen Hårenna 2 lite god ørret god dag ja forbygd i utløpet 

Lomnessjøen- kanalisert, 
432 9 Rendalen Akrestrømmen Storsjøen 1 mye forbygd .god storørret god nær ja stri elv i nedre del, behov for plan 

- - - - --- - -------
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fra-til grad type prod. stamme kvalitet org VIN 

nedre bru -
432 10 Rendalen Mistra Akrestrømmen O mye kanalisert god storørret middels nær ja V stamfiskanlegg er bygd 

søndre Mistsjøen-
432 11 Rendalen Mistra nedre bru 3 lite middels storørret middels dag ja V 

0versjøbekken -
432 12 Rendalen Mistra Mistsjøen 1 middels fløting middels ørret middels dag ja V 

432 13 Rendalen Grøna 3 middels fløting middels ørret middels dag ja V tilført vann fra Trysilvassdraget (0versjøbekken) 
432 14 Rendalen Renåa O middels fløting god ørret god dag ja V biotoptiltak (kulper, høler, buner) er gjennomført 

432 15 Rendalen Flena Flensætra-Storsjøen 3 lite fløting middels ørret god dag ja V ustabilt, stri elv, nedre deler forbygd 

Flena oppstrøms 
432 16 Rendalen Flena Flensætra O middels fløting middels ørret god dag ja et av de første biotoptiltak i Hedmark 

biotoptiltak 500 m er utført i utløp Veksen, kalking 
432 17 Rendalen Veksenbekken O middels fløting middels ørret middels dag ja pågår 

432 18 Rendalen Villa 2 middels fløting god ørret middels dag ja (N?) kalking pågår 

øvre deler-grense 
432 19 Rendalen Nordre Osa Amot 2 middels fløting middels blanda middels dag ja N 

Sølensjøen-
432 20 Rendalen Sølna Femundselva 3 middels fløting middels ørret, harr middels dag ja V 

432 21 Rendalen Sølna ned til Sølensjøen 3 lite middels blanda middels dag ja V,N 

412 1 Ringsaker lAsta 3 lite fløting god småørret god dag ja V 

412 2 Ringsaker Fjellelva O mye regulert middels småørret god nær ja biotoptiltak gjennomført, kulper, høler, buner (NVE) 

regulert! 
412 3 Ringsaker Moelva 2 mye forbygd god ørret god nær ja V noen biotoptiltak gjennomført (stein utlagt), storørret 

Brummunda, nedre biotoptiltak gjennomført, men mye ødelagt pga stor 
412 4 Ringsaker Brummunda deler O mye forbygd god ørret god nær ja massetransport, storørret 

412 5 Ringsaker Brummunda Elvstua 2 lite fløting middels ørret god nær ja 
412 6 Ringsaker 0yungsåa 3 lite god små ørret god dag ja V kalking pågår 

412 7 Ringsaker Kiltilåa 3 lite dam god småørret god dag ja V kunstig fiskedam øverst 

412 8 Ringsaker Vesleelva O lite god ørret god nær noe storørret, noen tiltak gjennomført (Furnes JFF?) 

412 9 Ringsaker Båhusbekken O middels forbygd god ørret, harr god nær noe storørret, periodevis lav vannføring 
412 10 Ringsaker Skansenelva O middels forbygd god ørret, harr god nær noe storørret, periodevis lav vannføring 

-- --------~ - -- ---- - ~-
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Stenseng- regulering 
412 11 Ringsaker bekken O middels Mjøsa middels ørret, harr god nær noe storørret, periodevis lav vannføring 

41212 Ringsaker Stensbekken 2 middels middels ørret, harr god nær 

Vikselva, begrensede tiltak gjennomført i Starelva 
Linderudsjøen, del av (krepsforsøk), Linnerudsjøen fylt av sedimenter, 

417 1 Stange Vikselva s. Starelv 2 mye kanali-sering middels blanda, kreps god nær gjengroing 

Bånntjerns- Kulturminner, fløtingsvassdrag kategori 1 i 
417 2 Stange bekken O middels fløting god ørret god dag ja registrering 

417 3 Stange Pottsæteråa O middels fløting god ørret, bekkerøye middels dag ja kalkes oppstrøms 

417 4 Stange Gaukåa 2 middels fløting middels blanda middels dag ja kalking oppstrøms har begrenset effekt 

forbygd, 
430 1 Stor-Elvdal Glomma gjennom kommunen O middels regulering middels ørret, harr god nær ja GLB er pålagt tiltak i konsesjon 

430 2 Stor-Elvdal Atna Atnsjøen-Atna 3 middels forbygd god ørret,harr middels dag ja V noe storørret 

430 3 Stor-Elvdal Vulua 3 lite middels ørret middels dag ja V 

430 4 Stor-Elvdal Setninga Vollum-Enden 1 mye kanal middels ørret middels dag ja V tiltak aktuelle i øvre del av parsellen 

I 

430 5 Stor-Elvdal Stor Hira 3 middels småørret middels dag V I 

430 6 Stor-Elvdal Nordre Bjøråa 3 lite middels ørret god dag ja I 

430 7 Stor-Elvdal Søndre Bjøråa 3 lite middels ørret god dag ja 

I 

430 8 Stor-Elvdal Tresa 1 forbygd middels ørret middels ja 95-flom tok mindre biotoptiltak som var utført 
, 

mye nær 

430 9 Stor-Elvdal Trya utløpsområde 3 mye forbygd middels ørret middels nær ja for stri for tiltak 

kanal, 
430 10 Stor-Elvdal Imsa nedafor Eldåa 3 mye forbygd middels ørret god dag ja for stri for tiltak, noe storørret 

430 11 Stor-Elvdal Imsa oppstrøms Eldåa 2 middels fløting middels ørret god dag ja noe storørret 

430 12 Stor-Elvdal Eldåa Nordre og søndre 3 lite middels småørret god dag 

430 13 Stor-Elvdal Søkkunda nedstrøms Veslefallet 2 mye forbygd god ørret god dag ja stri elv, noe massetransport, noe storørret? 

430 14 Stor-Elvdal Søkkunda oppstrøms Veslefallet 3 lite god ørret god dag ja 
430 15 Stor-Elvdal Neta 2 god ørret god dag ja 

- _ .. _---

Side 6 



Ark1 

Nr Kommune Vassdrag P ri. Inngrep Fisk Vann- Tilgj. Vern Merknader 

fra-til grad type prod. stamme kvalitet arg VIN 

i 430 16 Stor-Elvdal Hovda nedstrøms RV3 2 mye forbygd middels ørret god dag ja 
ja 

419 1 Sør-Odal Sæteråa 2 middels fløting liten ørret/blanda middels dag delvis øvre deler forsuret 
419 2 Sør-Odal Glomma gjennom kommunen 3 middels forbygd god blanda god nær ja noe storørret 

436 1 Tolga Glomma gjennom kommunen 3 lite god ørret/harr god nær ja 
436 2 Tolga Lona 3 lite middels småørret god dag ja flat, grunn elv 
436 3 Tolga Gjæra 3 lite middels småørret god dag ja flat, grunn elv 

436 4 Tolga Tallåa 2 lite middels ørret god nær ja ingen oppgang fra Glomma, noe eutrofiert nederst 
436 5 Tolga Kvennbekken 2 lite god ørret, harr god nær ja begrenset storørretgyting 

noen biotoptiltak gjennomført i forbindelse med 
436 6 Tolga Hola Storsjøen-Langsjøen 2 middels forbygd middels ørret/harr middels dag ja V Flerbruksplan for Hola 

428 1 Trysil Trysilelva Sennsjøen-Engeroset 1 middels fløting god ørret, harr god dag ja V tiltak planlagt 
428 2 Trysil Engeråa Engeren-Trysilelva O mye forbygd god ørret, harr god nær ja V 
428 3 Trysil Trysilelva Engeråa-Jordet 1 mye fløting god ørret, harr god nær ja V tiltak planlagt 
428 4 Trysil Trysilelva Jordet-Strandvoll 3 middels fløting god ørret, harr god nær ja V 

! forbygd, 
i 428 5 Trysil Trysilelva Strandvoll-Nes 1 mye fløting god ørret, harr god nær ja V sikrings plan med biotoptiltak foreligger 
! 
! 428 6 Trysil Trysilelva Nes- grense Sverige 3 middels fløting god ørret, harr god nær ja V 
I nedstrøms vei-
1 428 7 Trysil Elta Trysilelva 1 mye fløting god ørret god nær ja V sikringsplan med biotoptiltak under utarbeidelse 

428 8 Trysil Elta sentrale deler O mye fløting god ørret god dag ja V 
428 9 Trysil Flena nedre del 3 lite middels ørret god dag ja V nedre deler erosjonsutsatt, ustabil 
428 10 Trysil Kolåa 3 lite middels blanda god dag ja V brurester bør fjernes 

nedstrøms samløp Kulturminner, fløtingsvassdrag kategori 1 i 
428 11 Trysil Grøna østre/vestre Grøna 2 mye fløting liten harr, ørret dårlig dag ja V registrering 

Kulturminner, fløtingsvassdrag kategori 1 i 
428 12 Trysil Vestre Grøna 2 middels fløting middels ørret middels dag ja V registrering 

Kulturminner, fløtingsvassdrag kategori 1 i 
428 13 Trysil østre Grøna 3 middels fløting liten ørret dårlig dag ja V registrering 
428 14 Trysil Tannåa 3 middels fløting middels blanda dårlig dag ja V 
428 15 Trysil Flera O middels fløting god ørret god dag ja V spesielt god vannkvalitet 

428 16 Trysil Lønsgrø~__ .. 3 mye fløting middels ørret middels dag ja V tiltak gjennomført, men øde~aflt av ~orTl. 
- ---- - - ---- ---_ .. _-_ .. -
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Kulturminner, fløtingsvassdrag kategori 2 i 
I 428 17 Trysil Varåa 3 mye fløting liten blanda dårlig dag nei V registrering 

428 18 Trysil Eskildsåa 3 middels fløting liten ørret dårlig dag delvis V 
en del biotop tiltak er gjennomført, behov for 

428 19 Trysil Hølja 1 mye fløtingl dam god ørret, abbor middels dag ja V supplering, kalkes 
Ljørdalen- grense 

428 20 Trysil Ljøra Sverige 3 middels fløting middels ørret, harr god dag ja V stilleflytende 

428 21 Trysil Ljøra Unnes-Ljørdalen 1 middels fløting middels ørret, harr middels dag ja V 

428 22 Trysil Drevja Drevjefallet - Ljøra 2 middels fløting middels ørret middels dag ja V litt ustabil 
Drevsjøen -

428 23 Trysil Drevja Drevjefallet 3 middels fløting middels ørret middels dag ja V 

428 24 Trysil Lekninga 1 middels fløting middels ørret middels dag ja drenerer tilOsensjøen 

tiltak med i vannbruksplan, utbedring etter 
437 1 Tynset Glomma ved Telneset 1 mye masseuttak god ørret, harr god nær ja vegmasseuttak 

forbygd , noe 
437 2 Tynset Glomma Telneset-Fåset 2 middels kanal god ørret, harr god nær ja 

437 3 Tynset Glomma Fåset-Alvdal grense 1 mye kanal god ørret, harr god nær ja 
437 4 Tynset Tunna ved utløpet 1 mye kanal god ørret god nær ja 
437 5 Tynset Tunna med sidevassdrag 3 lite god ørret god dag ja N 
437 6 Tynset Fåa 3 lite god ørret god dag 

terskellforbygd nederst, ingen oppvandring, ustabile 
437 7 Tynset Auma 3 middels god småørret god dag ja masser 

437 8 Tynset Stortela 2 middels forbygd god ørret middels dag ja (N) resturering av elv/kulturlandskap aktuell 

437 9 Tynset Orkla oppstrøms Storfossen O mye regulering god ørret god dag ja terskler/vannspeil 

innløp til Stor 
437 10 Tynset Inna Innsjøen 1 mye kanal god ørret god dag ja utbedre gytebekk 
437 11 Tynset Tysla 2 middels forbygd liten ørret god nær ja stor massetransport finsand 

samløp Speka -
437 12 Tynset Brya Finstadsjøen 2 mye kanal liten småørret middels dag ja V stor massetransport, ustabil 

oppstøms samløp 
437 13 Tynset Brya Speka 1 mye kanal liten ørret middels dag ja V 
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437 14 Tynset Speka 2 mye forbygd liten småørret middels dag ja V stor massetransport, ustabil 

nedstrøms 
426 1 Våler Sørmåa Langt jernet O middels fløting middels ørretJblanda middels nær ja 

426 2 Våler Mangnesåa 2 middels fløting/dam liten ørretJblanda middels nær nei 

426 3 Våler Hasla øvre deler 2 mye kanal liten blanda middels nær nei 

forbygd, 
flomsikret, 

·426 4 Våler Glomma gjennom kommunen 3 middels regulert god blanda god nær nei 
Eidsmangen- Kulturminner, fløtingsvassdrag kategori 2 i 

426 5 Våler Fjellåa Vålmangen 2 middels fløting middels ørret middels dag ja V registrering 

426 6 Våler Bronkåa øvre deler 3 middels fløting liten småørret middels dag ja Kulturminner: fløtingsvassdrag kal.2 i registrering 

429 1 Amot Glomma gjennom kommunen 3 middels forbygd god ørret, harr god nær ja stor, stille elv, noe storørret 

Rødsbru-samløp regulert, 
429 2 Amot Rena Glomma 2 mye forbygd god blanda/ørret god dag ja 

regulert, 
429 3 Amot Rena Storsjøen-Deset O mye kanal god ørret, harr god dag ja utlegging steingrupper, enkeltstein 

429 4 Amot Søre Osa 1 mye regulert god ørret god dag ja en del tiltak er gjennomført, behov for flere 

429 5 Amot Slemma Rendalen-N Slemsjø O middels fløting god ørret god dag ja tiltak med stein og tømmerkonstruksjoner 

429 6 Amot Slemma mellom Slemsjøene 2 middels fløting god ørret, blanda god dag ja 
fløting, 

429 7 Amot Nordre Osa 2 mye forbygd liten blanda middels dag ja 

Biotoptiltak gjennomført i Tverr-Ena 1987-88. Behov 
med Tverrena og for samlet plan. Kulturminner, fløtingsvassdrag 

429 8 Amot Ena Storena 1 middels fløting middels ørret middels dag ja kategori 2 i registrering 

: 429 10 Amot lAsta oppstrøms RV 3 3 middels fløting god ørret god dag ja noe storørret 

! miljøtilpassing av sikringstiltak, noe storøret, stri elv, 
429 11 Amot Asta nedstrøms RV 3 2 mye forbygd god ørret god nær ja V stor massetransport 

429 12 Amot Skynna nederste km 3 middels fløting middels ørret god nær fossefall nedre del er vandringshinder 

Kulturminner: fløtingsvassdrag kal.2 i registrering, 
429 13 Amot Julussa 3 middels fløting middels blanda middels dag ja mye finsedimenter, ustabile 

429 14 Amot Rena Deset - Rødsbru 3 ørret, harr 

ja 

-~ ,--1 }lsne~ 
._-

Hasla nedre deler 2 middels forbygd god blanda c...llCJCl_ nær ja kreps forekommer 
- - - - ---_. - __ o 
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425 2 Asnes Flisa O mye fløting middels blanda middels nær ja tiltak utført over 12 km total strekning 

425 3 Asnes Nyåa O mye fløting middels ørret middels dag ja tidlige biotoptiltak ca 1985 

425 4 Asnes Kynna 3 middels fløting middels blanda middels dag ja V Kulturminner: fløtingsvassdrag ka!.1 i registrering 
425 5 Asnes Sørma 2 middels fløting middels ørret god dag ja 

425 6 Asnes Veståa 1 middels fløting middels ørret middels dag ja V Kulturminner: fløtingsvassdrag ka!.2 i registrering 
fløting, 

425 7 Asnes Auståa 3 middels jordbruk middels blanda middels nær nei V Kulturminner: fløtingsvassdrag ka!.2 i registrering 
forbygd, 

425 8 Asnes Glomma gjennom kommunen 3 middels flomvern god blanda god nær nei 
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Kartene er satt alfabetisk etter kommunenavn 
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