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Sammendrag
Stjørdalselva har sitt utspring i Meråkerfjellene på grensen mot Sverige, og munner ut i
Trondheimsfjorden ved Hell i Stjørdal.
NVEs elveforbygninger har, i tillegg til grusuttak, kraftutbygging, vegvesenets og
jernbaneverkets forbygninger mm, vært en medvirkende årsak til at elva har senket seg og
samtidig fått et monotont og finsedimentert bunnsubstrat. I tillegg har dette gitt elva en
laminær vannstrøm som har medført at det er få gyte- og oppvekstområder for laks og
ørret i den nedre delen av elva.
Høsten 2012 satte NVE i gang arbeidet med å grave ut et sideløp, heretter omtalt som
bekk, i et flomløp ved Einang i Hegra, Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag. Bekken ble
ferdigstilt våren 2016. Total lengde på bekken er cirka 700 meter med innlagte svinger,
kulper og stryk. Bredden på bekken varierer mellom 2-5 meter og det er beregnet at
vannføringen vil variere mellom 0,3 – 0,7 m3/sek, alt etter hva vannføringen i hovedelva
er. Dybden varierer mellom 0,2 – 1,5 m, og det er ulik vannhastighet i de forskjellige
partiene av bekken. Det er plassert ut røtter og trestammer i vannstrengen for å gi skjul og
næring for bunndyr og fisk, samt å skape variasjon i strømbildet. Det er laget tre større
dammer i bekken som fungerer som oppvekst- og overvintringsområde for ungfisk.
Tersklene i dammene er bestemmende for fallet og vannhastigheten på strekningene
mellom dammene.
Grunnforholdene i flomløpet bestod av cirka 0,5 meter tykt gruslag med leire i bunnen.
Leire er dårlig egnet som substrat for både fisk og bunndyr, så det ble tilkjørt egnet
substrat bestående av elvestein og grus. Overskuddsmassene som ble gravd opp ble lagt
til siden i terrenget. Bekken ble åpnet første gang i slutten av mai i 2013.
I oktober 2013 ble det gjennomført et el-fiske i bekken, og dette fisket viste at det var
mye ungfisk av både laks og ørret som hadde tatt i bruk den nye bekken. En stor flom i
januar 2014 medførte store ødeleggelser i den øverste delen av bekken, og det ble bestemt
å bygge en flomvoll for å beskytte bekken mot både isgang og flom.
Byggingen av flomvoll startet i mai 2014, og august samme år var både flomvollen og ny
inntaksløsning ferdig. Planting av små or som kantvegetasjon ble gjort i mai 2016.
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1 Innledning og målsetting
Stjørdalselva har status som nasjonalt laksevassdrag, men grunnet store menneskelige
inngrep i form av kraftregulering, gruvedrift, jordbruk, grusuttak, vei- og
jernbanebygging, er produksjonen av laks mye lavere enn hva som vurderes å være det
naturlige potensialet i elva. Årlige fangster av laks (Salmo salar), telling av gytegroper og
undersøkelser av yngeltetthet, viser at Stjørdalselva bare har halvparten så stor tetthet av
laks sammenliknet med andre elver i regionen.
Årsakene til at det er så lite laks og sjøørret (Salmo trutta) i Stjørdalselva er mange, men
det er en kjent sak at sikring av elvebredden og utretting av visse elvepartier for å sikre
jordbruksområder, vei og jernbane, har ført til høyere hastighet på vannet. I tillegg graver
elva seg nedover i stedet for inn mot sidene slik den naturlig ville gjort om det ikke var
forbygninger langs elvebredden. Dette har ført til en mer monoton elvebunn med et lite
variert bunnsubstrat som ikke egner seg så godt verken til gyting eller som
oppvekstområde for laksefisk. Enkelte steder har elva gravd seg ned til leira, og det
oppstår blakking av vannet fra tid til annen.
De dynamiske prosessene som man finner i ei uberørt elv er ikke lenger i like stor grad
tilstede i Stjørdalselva. Økt vannhastighet og en senkning av elvebunnen, har ført til at i
de nedre delene av elva er det nærmest blitt fritt for grus og stein, slik at gyte- og
oppvekstområdene for fisk kun er å finne i den øverste halvdelen av elva. En fjerning av
eksisterende forbygninger i Stjørdalselva samt bygging av terskler for eventuelt å bremse
vannhastigheten i Stjørdalselva er vanskelig. Imidlertid er det i den nedre og brede delen
av dalføret et stort potensial for utbedringer med tanke på oppvekstområder for laks og
sjøørret. Flere steder langsmed elva er det tørrlagte flom- og sideløp som ved enkle grep
kan bli fine gyte- og oppvekstområder for fisk. Ved å la vannet strømme inn i små
forgreininger i side- og flomløpene, vil yngelen få tilgang til næringsrike
oppvekstområder med gode skjulmuligheter. Dette vil gi økt overlevelse for ungfisk, som
igjen vil bidra til økt fiskeproduksjon i elva, og dermed være med å sikre god økologisk
tilstand i Stjørdalselva.
Hovedmålet med prosjektet er å erstatte tapte gyte- og oppvekstområder for anadrom
laksefisk i hovedelva grunnet menneskelig påvirkning. Ved å etablere et nytt sideløp til
elva med kontrollert vanngjennomstrømning, vil vi forhåpentligvis om få år finne flere
årsklasser av laks og sjøørret i det nye sideløpet.

1.1 Generell biologi
Sjøørreten er en anadrom utgave av ørret, og vandrer mellom næringsområdene i sjøen og
gyteområder i ferskvann. Sjøørreten lever hele sitt unge liv i ferskvann, det vil si fra den
klekkes og til den vandrer ut i havet som smolt. Sjøørreten lever så i sjøen frem til den
blir gytemoden, og den igjen tar turen opp i elva for å gyte. Etter endt gyting rundt
september - oktober svømmer den tilbake til sjøen, eller den vandrer ut i sjøen igjen med
vårflommen. I sjøen beiter den gjerne langs kysten, før den igjen vandrer opp i elva for ny
gyting. En sjøørret kan ofte gyte 5-6 ganger i løpet av livet.
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Atlantisk laks (Salmo salar) har omtrent samme livssyklus som sjøørreten, men har
lengre næringsvandring enn sjøørreten, samt at en laks meget sjelden gyter mer enn tre
ganger i løpet av sitt liv. De fleste lakser gyter en eller to ganger i løpet av livet.
Gytetiden for atlantisk laks er fra oktober til desember.
Eggene ligger i grusen gjennom hele vinteren til de klekkes i april/mai. Rogna er
avhengig av at det strømmer oksygenrikt vann over den hele vinteren. Yngelen blir ofte
værende nede i grusen like etter klekking, og kommer opp av grusen rundt mai/juni. Som
voksen fisk returnerer både sjøørret og laks til opprinnelsesvassdraget, og da gjerne til
områder nær der den selv ble født.
Yngel og ørret generelt søker gjerne til steder i vassdraget som har god tilgang på næring
og skjul samt at det er optimale strømforhold. Ørreten foretrekker litt mer stilleflytende
områder enn laks. Sjøørreten foretrekker gjerne litt «rotete» bekker/elver med stor
variasjon i bunnsubstrat, veltede trær og greiner og røtter i bekken, samt god
kantvegetasjon som gir både næring og skjul.

1.1.1 Habitatkrav for gyting
Generelt velger fisken å gyte i en grustype tilpasset størrelsen på fisken (Barlaup m.fl.
2006). Det vil si at stor fisk gyter i større og grovere substrat enn små fisk. Som en
tommelfingerregel kan vi si at laks og sjøørret gyter i et substrat som har median diameter
opp til 10% av fiskens kroppslengde (Kondolf & Wolman 1993). Eksempelvis vil ørret i
størrelsen 20-30 cm gyte i substrat med størrelse 15-30 mm, mens en ørret i størrelse
mellom 40-80 cm, vil preferere et substrat i størrelse 30-60 mm.
Hunnfisken hos både laks og sjøørret er selektiv ved valg av gyteplass. Størrelse på grus,
vannhastighet og vanndybde er de viktigste kriteriene ved valg av gyteplass (Crisp &
Carling 1989). De beste gyteplassene ligger ofte ved utløpet av kulper (på brekket), der
både stein- og grusstørrelsen er optimal samtidig som det er god vannstrøm. Tykkelsen på
gruslaget bør ikke være for dypt, da dette vil kunne medføre ustabile forhold som fisken
vil unngå. Laks og sjøørret graver ofte eggene ned 15-30 cm, og derfor bør gytegrusen ha
en tykkelse på ca. 30-40 cm.
Vannhastigheten på gyteplassen er viktig for at det hele tiden skal renne friskt
oksygenrikt vann gjennom gropa. Vannhastigheten vil også sørge for at finsedimenter
ikke legger seg mellom gytegrusen eller på rogna slik at eggene kveles og dør. En
vannhastighet rundt 0.5 m/sek +/- 0.2 m/sek er mest ideelt. Blir hastigheten lavere øker
sjansen for tilslamming eller frysing, og blir hastigheten for stor er sjansen for at gropa
ødelegges større. Laks prefererer ofte områder med litt høyere vannhastighet enn
sjøørreten, selv om det her også finnes unntak.
Undersøkelser viser imidlertid at laks og ørret kan gyte selv om vannhastigheten er
relativt lav. Dette har en sammenheng med tilgjengeligheten av gode gyteplasser. Om det
ikke finnes gyteplasser som fisken normalt vil preferere, vil den trolig ta i bruk mindre
egnede områder.
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I hovedsak gyter laks og sjøørret der vanndybden ligger mellom 20-80 cm, men dette vil
selvsagt variere. Det viktigste er at det alltid er rennende vann der rogna legges.

1.2 Områdebeskrivelse
Stjørdalselva ligger i Nord-Trøndelag og har sitt utspring i Meråkerfjellene som grenser
mot Sverige. Elva renner gjennom de to kommunene Meråker og Stjørdal, og den har en
lakseførende strekning på ca. 50 km. De største sideelvene til Stjørdalselva er Forra, Sona
og Leksa, som til sammen har en lakseførende strekning på ca 20 km. Stjørdalselva er et
nasjonalt laksevassdrag.
Vassdraget er sterkt påvirket av reguleringen i forbindelse med kraftproduksjon, og det er
fastsatt minstevannføring i Stjørdalselva ved innløp Funna i Meråker lik 9,5 m3/sek. Elva
er kraftig forbygd med jernbanen på sørsiden og E14 på nordsiden av elva. I tillegg så er
det mye dyrkamark som er forbygd.

1.2.1 Hydrologi
Stjørdalselva er ca. 70 km lang, og går fra samløp med Tevla og Torsbjørka i Meråker og
ned til Hell ved Trondheimsfjorden. Nedbørsfeltet til hele vassdraget er 2115 km2. I følge
NVEs avrenningskart fra 2002 er avrenningen i vassdraget 37,4 l/s * km2. Midlere flom
ved Hegra bru i perioden 1963-2002 er 504 m3/s. En 100-årsflom gir 1200 m3/s, og en
200-årsflom gir 1338 m3/s ved Hegra bru.
Manuell beregning av minste vannføring for å få vann inn i sideløpet, er beregnet til 10,5
m3/s. (basert på NVEs nettbaserte program Lavvann). Ved slipp av kun minstevannføring
øverst i vassdraget, og med tilsig fra restfeltet mellom Funna og Kjøsnesbekken, anslås
laveste vannføring ved inntaksrøret å være et sted mellom 13 og 14 m3/sek. Altså at det
alltid vil renne vann inn gjennom røret og inn i Kjøsnesbekken.

1.2.2 Om planområdet
Tiltaksområdet ligger innenfor et LNF-område uten bestemmelser om spredt utbygging.
På elvas vestside er det dyrka mark, mens det på høyre side av elva er lauvskog fra
elvekanten og opp til E14 som går langs elvas hovedløp. Det gamle elveløpet fungerer i
dag som et flomløp med to hovedgreiner. Det øverste flomløpet ligger i ytterkant i starten
på en skarp høyresving på elva. Her vil flomvann først komme inn i flomløpet. Ca. 150 m
nedstrøms, ved inngangen til en skarp venstresving, ligger innløpet til det andre flomløpet
der sidekanalen er etablert. Det går også et lite sideløp fra det øverste flomløpet og inn i
det nederste flomløpet før begge løpene igjen går sammen til ett (se kart).
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Figur 1: Skisse over tiltaket tegnet inn på flyfoto over området. Samløp Forra oppe i venstre hjørne.

1.2.3 Forventninger til måloppnåelse
Det totale arealet i Kjøsnesbekken fra innløp til utløp er ca. 2100m2. Dette inkluderer
stryk, stille partier, gyte og oppvekstområder. I en god sjøørretbekk vil et smoltestimat på
10 smolt per 100m2 være realistisk. Når bekkebunnen har stabilisert seg og
kantvegetasjonen langsmed bekken kommet opp, så håper vi på en produksjon opp mot
200 smolt årlig i Kjøsnesbekken.
Siden Kjøsnesbekken er en helt ny bekk/sideløp i/til Stjørdalselva, vil det ikke være noen
fisk som har den som sitt fødested og derved heller ikke har akkurat denne bekken som
mål på sin gytevandring. Skal det gytes i Kjøsnesbekken så må dette bli som resultat av
feilvandring. Dette er ikke noe ukjent fenomen, men det betyr at fisk som selv er født i
Kjøsnesbekken tidligst vil komme tilbake å gyte her 3-4 år senere.
Bekken ble først ferdigstilt våren 2013, men allerede påfølgende høst ble den
totalhavarert av flom. Ny ferdigstillelse ble sommeren 2014, noe som betyr at vi ikke kan
forvente at det blir mye gyting i bekken før nærmere 2019-2020.
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2 Planlegging
2.1 Planfase
Det planlagte tiltaket berører kun én grunneier, og ligger på gnr. 222 bnr.1, Einang i
Stjørdal kommune. Grunneier Gunnar Einang, Stjørdalselva grunneierlag og Stjørdal
Jeger & Fiskeforening var alle positive til tiltaket.
Nivellering gjort med GPS viste at vi hadde ca 1,8m med fall å jobbe med over en
strekning på 660m. Dette gir et gjennomsnittlig fall på 3‰. For å skape variasjon i
strømforholdene i løpet, ble det lagt inn tre dammer for å holde på høyden slik at vi
lettere kunne variere vannhastigheten på ulike deler av løpet. Det ble laget to brattere
partier med høyere vannhastighet der det ble lagt til rette for gyting. Vannhastigheten
skulle variere mellom 0,3 – 0,7 m/s med unntak i oppvekstdammene (Figur 2).

2.2 Saksgang
Planen ble sendt til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune og
Stjørdal kommune på høring.
Tiltaket ble av Stjørdal kommune vurdert til å ligge innenfor formålet for LNF-område,
og det ble derfor ikke nødvendig å søke om dispensasjon fra LNF-område. Saken ble
derfor behandlet som en enkel byggesak. Byggetillatelsen ble gitt 30. oktober 2012, og
arbeidet startet i begynnelsen av november samme år.

Figur 2: Lengdeprofil med inntaksrør og oppvekstdammer, samt ulike tverrprofiler.
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3 Gjennomføring
3.1 Oppstart november 2012
Gravearbeidene ble satt i gang i november 2012. Topplaget av grus og stein var ca. 0,5m
tjukt, men under var det et flere meter tykt lag med blåleire. For å lage en bekkebunn som
fisk og bunndyr trives i, ble det tilkjørt ca. 2200m3 elvestein fra Sona.

Figur 3: Mesteparten av de utgravde massene var leire.

Figur 4: Tilkjørt elvestein ble brukt til å dekke over leira i bunnen av bekken.
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Figur 5: Bunnfrosset bekkeløp i slutten av november 2012. Bildet er tatt mot vest.

Figur 6: Plassering av inntaksrør i desember 2012.
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3.2 Før, under og etter anleggsarbeidet

Figur 7: November 2012. Det midterste partiet sett oppover (mot øst) før oppstart.

Figur 8: Desember 2012. Midterste partiet sett oppover (mot øst).

13

Figur 9: Juni 2016. Midterste partiet sett oppover (mot øst) etter avsluttet arbeid.

Figur 10: Juni 2013. Gyteområde mellom inntaksdam og midtre parti sett oppover.
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Figur 11: Juni 2016. Gyteområdet like nedstrøms inntaksdam sett oppover.

Figur 12: Oktober 2012. Her kommer den største oppvekstdammen. Bildet er tatt mot øst.
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Figur 13: Den største dammen under oppgraving i desember 2012. Bildet er tatt mot øst.

Figur 14: Stor dam i juni 2014.
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3.3 Isgang

Figur 15: Isgang vinteren 2013. Bildet er tatt nedstrøms dam to sett oppover (øst).

Figur 16: Isgang ved inntaksdammen og gyteområdet.
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3.4 Bygging av flomvoll 2014
Flomvoll er den beste måten å sikre bekken mot isgang og/eller flom.

Figur 17: Oppmåling av flomvoll januar 2014.

Figur 18: Bygging av flomvoll mai 2014. Bildet er tatt mot nord.
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Figur 19: Bildet er tatt mot vest fra oppå flomvollen ovenfor inntaksdammen.

Figur 20: August 2014. Bildet er tatt mot nord. Flomvollen er ferdig.
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3.5 Bygging av inntaksløsning
Inntaksrøret (D=800 mm) er dimensjonerende for vannføringen i bekken. Røret ble lagt
så dypt at det renner vann gjennom røret når det er 10,5 m3/s i hovedelva.

Figur 21: Legging av inntaksrør.

Figur 22: Påkrevd rist ved inntaket i elva.
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Figur 23: Dykket rør i inntaksdammen. Røret til høyre i bildet er fra et sideløp i flomløpet.

3.6 Bioengineering
For å skape variasjon i bekken ble den utformet med variasjon både i dybde, bredde,
vannhastighet og bunnsubstrat. I tillegg benyttet vi oss av en metode kalt bioengineering,
som går ut på utstrakt bruk av røtter og trestammer i bekkeløpet. Røtter fra trær som er
festet i elvebredden bidrar til skjul, økt mattilgang, skjul samt at det bryter opp
strømningsbildet. Røttene legges i cirka 40 0 vinkel nedstrøms, og festes ved at minst ¾ av
trestammen forankres godt inne i elvebredden.
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Figur 24: Forankring av trestamme.

Figur 25: Røttene danner gode skjul- og oppvekstområder for fiskeyngel.

22

Figur 26: 4-5 meter lange stokker klare til å legges i bekken.

Figur 27. Legg merke til skyggen som blir under rota.

3.7 Kantvegetasjon
Kantvegetasjon langs bekker er livsviktig for livet i bekken både for å gi skjul og næring.
Trærne gir skygge for sola på varme dager, noe som er spesielt viktig langs mindre
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vassdrag da soloppvarming kan gi høy vanntemperatur. Hvis temperaturen i vannet blir
for høy vil oksygenmetningen bli redusert samtidig som det kan gi økt begroing av alger
og andre vannplanter. Kantvegetasjonen bør ha et variert innslag av trær i ulike størrelser.
Legges det opp til kun naturlig gjengroing vil det om noen år bli en monoton tettvokst
oreskog bestående av tynne stammer i samme høyde. Det bør derfor plantes trær av ulik
størrelse med innslag av flere tresorter.
Løv og kvist som faller ned i bekken gir næring til bunndyr, mens insekter fra trærne gir
mat til fisk (nedfall) samt mat og oppholdssted for fugler langs vassdraget. Opptil 70% av
all næringen fiskeyngelen får i seg kan komme fra vegetasjon langs elva.
Ved planting av trær er det en fordel at det følger med mest mulig jord rundt rota når treet
tas opp. Når treet skal plantes på drenerende masser (grus, sprengt stein o.l.) bør det fylles
på ekstra med jord der treet settes ned. Dette fordi sand og grus ikke holder på vannet, og
på varme dager vil store trær derfor ikke få dekket sitt vannbehov. Ei stor bjørk som står i
fuktig jord, vil på varme dager suge til seg mer enn 500 liter vann per dag.

Figur 28: Større trær er veldig krevende både å flytte og å få de til å vokse.
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Figur 29: Trær plantet med gravemaskin på ene siden, og med spade på andre siden.

Figur 30: Trær i høydeskalaen 0,5 til 2 meter er enkle å plante og relativt enkle å få til å vokse.
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Figur 31: Nyskudd fra røtter og stammer av or vokser raskt og tett.

3.8 El-fiske i oktober 2013

Figur 32: El-fiske for å se om fisk hadde tatt i bruk bekken.
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Figur 33: Det ble fanget tre årsklasser av både laks og ørret under el-fisket.

3.8.1 Resultat
Det ble gjennomført et el-fiske på tre stasjoner i sideløpet den 24. oktober 2013. Øvre,
midtre og nedre del. Totalt ble det fanget 39 fisk fordelt på 21 ørret og 18 laks. Dette gir
en prosentvis fordeling på henholdsvis 52,5 og 47,5 % ørret og laks.
Tettheten av laks og ørret i sideløpet ble beregnet til 45,3 fisk per 100 m2 (N=39).
Det ble fanget mest laks på den øverste stasjonen der det var høyest vannhastighet.
Det ble fanget årsyngel, ettåringer og eldre fisk av både laks og ørret.
Det var kun på den midterste og øverste stasjonen at det var lagt ut røtter i vannstrengen.
Av det totale overfiskede arealet (118 m2) utgjorde røtter 3,4% av arealet. 26% av all fisk
ble fanget her, noe som gir en sterk indikasjon på at røtter og trestammer i vannstrengen
er gunstige habitat for fisken.
Nytt el-fiske vil bli gjennomført sensommeren 2016.
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4 Konklusjon
Hovedmålet med å lage sideløpet var å lage gyte- og oppvekstområde for laks og sjøørret.
Det er for tidlig å konkludere med om bekken har blitt en bra gytebekk, men kun få dager
etter at bekken ble åpnet første gang, ble det observert små fisk i bekken. Dette ble også
dokumentert gjennom el-fiske i oktober samme år. Dette var yngel som var kommet inn i
bekken fra hovedelva, og det at bekken relativt fort ble «befolket» av tre årsklasser av
både laks og sjøørret tyder på at bekken fungerer som oppvekstområde.
Sideløpet ble først ferdigstilt sommeren 2013, men bekkebunnen var svært ustabil rett
etter at bekkeløpet ble utformet. I denne perioden eroderte det flere steder både langs
breddene og i bunnen. Eroderte masser flyttet seg nedover alt etter som vannføringen
varierte. I dag er bredden langs bekken stabil, og det ligger gytegrus der det naturlig vil
legge seg grus, noe som er essensielt for at fisk vil gyte der.
I et flomløp der mesteparten av topplaget består av grus og stein, vil det ta lang tid før det
kommer opp kantvegetasjon av betydelig høyde. Hagelupin og reinfann er typiske arter
som vokser på næringsfattig grunn slik som på grusørene og flomløpene i Stjørdalselva.
Trær må ha mer næringsrik grunn for å vokse, og spesielt når trærne blir større vil de ha
behov for store mengder vann. Dette bød på store utfordringer i flomløpet der det øverste
laget består av stein med tett leire under. Når vi flyttet store trær (>2m høyde) prøvde vi å
få med mye jord rundt røttene, samtidig som treet ble plantet ned til grunnvannsnivået.
Enkelte av de store trærne vi plantet langs bredden i 2013 knakk under flommen samme
år, men det kom raskt nye skudd opp fra rota. Ved planting av mindre trær (0,5 -1,5 m)
var det ikke nødvendig å plante helt ned til grunnvannsnivået, men røttene måtte ligge i
jord og ikke i løsmasser for å få tilgang til nok vann. Løsmasser drenerer vann og er
dårlig egnet som voksested for mange planter. De aller fleste av småtrærne vi plantet i
mai 2016 ser ut til å vokse fint, og om få år vil det bli høy og fin kantvegetasjon langs
bekken.
Den største utfordringen ved å lage et sideløp som Kjøsnesbekken, er å få det stabilt nok
til å tåle alle slags vannføringer, både lite og mye vann. Vannføringen vil variere i takt
med vannføringen i hovedelva. For at det skal renne vann i bekken når det er
minstevannføring i hovedelva, må bekken legges dypt i terrenget. Dette gjør bekken
veldig sårbar når det er flom da vannføring og vannhastighet mangedobles. Dette løste vi
ved å bruke et dykket rør for å få vann inn i bekken, og vi bygde en flomvoll som
beskytter bekken mot flomvannføringer i Stjørdalselva. Dimensjonerende høyde på
flomvollen er høyere enn motsatt bredd. Flomvollen beskytter nå bekken mot flomvann
som ville kommet direkte inn i bekken og potensielt ødelagt bekken. Ved flom vil vannet
sige inn fra sidene uten å ødelegge bekkeløpet samtidig som det vil stuve vann oppover
fra bekkens utløp. Bekken og flomløpet vil derfor bli oversvømt ved stor flom, men
vannhastigheten vil være så lav at vannet ikke vil grave/erodere og medføre ødeleggelser.
Utgravingen av bekkeløpet har dessuten gitt flomløpet bedre kapasitet ved store flommer,
og vil derfor bidra positivt med tanke på vannstanden i området under flom.
Den største utfordringen nå som bekken er «sikret» mot flom og isgang, er at hovedelva
ved samløp bekken er ustabilt. Hver gang det er flom i elva, legger det seg finmasser i
utløpsområdet og disse massene virker som en terskel som demmer opp den nederste
strekningen av bekken. Det betyr at vannhastigheten i nedre del av bekken er lav, og det
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er nå kun på strekningen mellom de to øverste dammene at det er fine gyteplasser i
bekken. Det kan bli aktuelt å grave vekk finmassene som legger seg ved utløpet for å få
mer fart på vannet i hele det utgravde bekkeløpet, men hovedelva er i konstant endring
ved samløpet at det er godt mulig at dette er noe som elva ordner på egen hånd. Uansett
så hindrer ikke massene fisk i å kunne vandre opp i bekken.
For at fisk skal gyte i bekken må bekken være egnet til formålet samt at voksen fisk må
finne veien opp i bekken. Mest sannsynlig vil det bli sjøørret som kommer opp i bekken
via bekkens utløp. Fisken må da finne skjul i form av kulper, steiner, røtter og
kantvegetasjon, samt egnede gyteplasser. Etter flomødeleggelsene i 2014 var det ikke
mulig å gyte i bekken før høsten 2015 da flomvollen og ny inntaksløsning var på plass.
Gjennom en ny runde med el-fiske i 2016 vil det kunne påvises om det foregikk gyting i
bekken høsten 2015. I så fall vil dette være svært positivt med tanke på hvor kort tid det
er siden bekken ble ferdigstilt.
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