
Vassdrag og landbruk – et elsk-hat-forhold?

Hvorfor vi ikke kommer utenom rennende vann og 
hvordan vi kan håndtere dette
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Fisk lever i vann – eller?



Elvas fysiske 
habitforhold

 
Fig. 1 Typiske fysiske habitatforhold med tilhørende inngrep: Elver med gytegrus, rullestein, 

vegetasjon og mye skjul har mest ungfisk av ørret. Det kan ha naturlige eller kunstige årsaker. 
Utrettede, oppdemmete og kanaliserte strekninger har betydelig lavere fisketettheter. Er bunnen 
plastret eller av betong, finnes knapt noe fisk. Her resultater fra 77 strekninger i små anadrome 
elver på Vestlandet, 2010-2012 (trendlinje,  r2 = 0,6   p< 0,001).  



Elver, laks, sjøaure og grunneierlag 



Mange bekker små



Resultater
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Småelver og bekker er produktive habitater for fisk 
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Vassdrag er helt nødvendig

• til drensaje

•og som flomvei



Forskrifter og lovverk 

Vi trenger en bevist 

omgång med våre vassdrag

• Vannressursloven

• Forurensingsloven

• Naturmangfoldloven 

• Lov om lakse- og innlandsfisk 

• Vannforskriften



Fra ord til handling

• Bevaring av gjenværende vassdrag med god 

miljøtilstand (inkl. kantvegetasjon)

• Habitatforbedrende tiltak (feks. grusutlegg, planting 

trær)

• Restaurering av vassdrag (feks. gjenåpning) 



Tiltak

6.1 Restaurering av bekker og elver
6.1.1 Gjenåpning av bekker og elver

6.1.2 Fjerning av terskler og demninger

6.1.3 Reetablering av naturtypisk elvemorfologi

6.1.4 Tilkoble elveslette, flomsone, sideløp og kroksjøer

6.1.5 Bevare og reetablere kantvegetasjon

Terskelfjerning Mandalselva, Foto: Agder Energi

Restaurert sideløp ved Vassbygdelva i Aurland



Tiltak

Natutypisk rampe i Djupa, Hardangervidda

6.2 Fiskepassasjer
6.2.1 Løsninger som fungerer for opp og nedvandring

6.2.2 Omløpsløsninger for oppvandring

6.2.3 Løsninger for nedvandring

SVV med fullt passerbare 

kulverter (Haugland & Hjelle 

2015) Spaltetrapp i Akerselva



Tiltak

SVV med fullt passerbare 

kuverter (Haugland & Hjelle 

2015) 

6.3 Habitattiltak
6.3.1 Utlegging av gytegrus

6.3.2 Steinutlegg

6.3.3 Utlegg av trær

6.3.4 Gyteplasser for vegetasjonsgytende fisk

6.3.5 Rensing av substrat - Ripping, harving og spyling

6.3.6 Tilførsel av naturtypiske masser - sedimentforvaltning

6.3.7 Fjerning av uønskede masser

6.3.8 Fjerning av krypsiv – behov og effekter

6.3.9 Mer miljøvennlig erosjonssikring

6.3.10 Bunnstabilisering – naturtypiske terskler, brekk og buner



Erosjonssikring

Tradisjonell plastring og 

kanalisering av elver ikke 

i tråd med vannforskriften 

og vannressursloven 



Erosjonssikring

Fjerning av 

kantvegetasjon 

kontraproduktivt

Fremmer erosjon langs 

bredder

Mer plantevekst og 

vedlikehold i elven

Mindre fisk 



Erosjonssikring

To måter å erosjonssikre.

Tradisjonell plastring med 

glatte flater 

Tilbakesatt erosjons-

sikring med mer 

naturtypiske elvebredder 

og elveseng (Flåmselva 

2017)



Mer miljøvennlig erosjonssikring

Fig. 1 uregelmessig og ru steinutlegg istedenfor glatt plastring gir bedre miljøforhold i vassdrag. 

 
Fig. 2 Settes erosjonsikringen til sidene gjerne også gravd ned i bakken, er det plass til naturtypiske 
elvebredder og mer flomvann.    

 

 

 
 

 
Uregelmessige steinutlegg gir mer variasjon og skjul enn glatt plastring eller muring. Feil! Fant 

ikke referansekilden. viser hvordan det kan se ut i realiteten. Steinstørrelser er vist for en typisk 

vestlandselv med 0,5-5 % fall og må tilpasses etter lokale hydromorfologiske rammer.    



Fig. 1 uregelmessig og ru steinutlegg istedenfor glatt plastring gir bedre miljøforhold i vassdrag. 

 
Fig. 2 Settes erosjonsikringen til sidene gjerne også gravd ned i bakken, er det plass til naturtypiske 
elvebredder og mer flomvann.    

Restaurering av vassdrag og elveslette inkl. 

våtmark og myr

Eksempel Kamp/Østerrike: 

Hauer, C.; Habersack, H. (2009): 

EARTH SURF PROCESS LANDF. 

34(5): 654-682.



Tiltakskatalog

To måter å stabilisere 

elvebunnen:

Tradisjonell syvdeterskel 

med låst elvebunn og 

finsedimentakkumulering

Naturtypisk brekk med 

nedgravde stein og buner 

bygget opp av 

enkeltstein. 

Massetransport mulig. 

Justerbar oppstuings-

effekt. 



Tiltakskatalog

Elvebunn med sand i 

hulrommene 

Flommer kan ikke rense 

hulrom i stabil «terskelelv».

• Sandfang

• Fjerning av terskler 

• Ripping



Kantvegetasjon 

• Skal sikres langs elver og bekker (vannressursloven) 

• Erosjonssikring

• Reduserer plantevekst i elven

• Planter og dyr

• Næring for fisk

• Skjul for fisk  

  





Sammendrag

Vassdrag 
• Nødvendig som habitat og vannvei 

• Landbruk er helt avhengig av vassdrag

• Langsiktig investering

• Ta en aktiv rolle i vassdragsforvaltning:

1. Bevaring

2. Habitatforbedring

3. Restaurering, hold avstand

Tiltakshåndbok:

https://uni.no/media/manual_upload/Uni_Miljø_Tiltakshåndbok_online_2018_01_08_.pdf


