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Sjøørretens livssyklus
- miljøbarometer -

• Anadrom

• Bruker bekken som gyte og oppvekstområde

• Går opp og gyter i grusen på høsten

• Avkommet kommer opp fra grusen påfølgende 
sommer

• Lever i bekken i 1-3 år før smoltifisering

• Går ut i sjøen og oppholder seg der i 1-5 år før 
tilbakevandring til ferskvann



Hvilke behov har laksefisk

• Vandrings- og forflytninsgmulighet

• Nok vann

• God vannkvalitet

• Variasjon i vannhastighet, dybde og «rom»

• Skjul og hvileplasser, gyteområder for voksen fisk

• Variert substrat og hulrom for rogn/yngel/ungfisk

• Kontinuerlig fysiske forstyrrelser i flomsonen – sortering av 
grus. 

• Skjul, skygge og næringstilgang fra kantvegetasjon*



Lover og regler

• Vannressursloven

• Laks- og innlandsfiskeloven

• Forskrift fysiske tiltak i vassdrag

• Vannforskriften - sektorovergripende

• Naturmangfoldloven – sektorovergripende

• Vannrammedirektivet

• andre



Situasjonen i bekker nedre Gaula



Fysiske påvirkninger hovedelva

• Infrastruktur
– Vei og jernbane

• Elveforbygning
• Landbruk
• Grusuttak

• Effekter
– Redusert skjulkapasitet
– Redusert gytekapasitet



Ulike typer trusler 

• Kulverter (rør)
– Veger, jernbane
• Senking av elvebunn
• Demninger
• Kraftproduksjon
• Bekkelukking
• Kanalisering/bekkerensk
• Generell forurensing
– (spredt avløp kloakk, søppel, deponi, fremmede arter m.m.)
• Landbruksforurensing
– Gjødsling, sprøyting, nedslamming m.m.
• Fjerning av kantvegetasjon
• Endring i nedbørsfelt
– Flathogst, byggefelt, industriområder m.m.





Tre elementer

Gjenskape grunne gyteområder (1), varierte grunne oppvekstområder (2), og dypere kulper for større fisk og vinteroverlevelse (3).



Kantvegetasjon

Vannressursloven § 11 : «Langs bredden av vassdrag med årssikker
vannføring, skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte 

som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr…» 

Illustrasjoner fra «Skogbruk vid 
vatten». 
Skogstyrelsens förlag 2000



Hva skjer ved fjerning av kantskog?



Nedslamming og gjenøring etter fjerning av kantskog av det som tidligere var 
elvestein og –grusdominerte strekninger i Skårvollbekken . 



Praktiske tiltak for sjøørret i bekker
1. «Flaskehalsanalyse»

• Fjerne vandringshindre
• Rense gyteområder
• Legge ut gytegrus og stein
• Etablere skjulplasser
• Lage kulper, terskler, strømforsterkere.
• Bygge fisketrapper
• Stabilisere bekkekant
• Plante kantvegetasjon
• Fjerne søppel
• Tilsyn



Kulverter/rør kan være et hinder for oppvandrende fisk 
og andre vannlevende organismer.





Utbedring av kulverter
•Vanndypet inne i kulverten må være på minst 0,2 – 0,3 m

•Vannhastigheten må ikke overstige 0,8 – 1 m/sek.

•Kulvertens helning bør ikke overstige 0,5 – 1%

Anlegging av terskler nedstrøms en kulvert for å minske vannhastigheten og slik at det ikke blir 
noe fall og hopp.

Den første kulpen nedstrøms røret bør være ganske dyp, minimum 0,6 meter.



Utlegging av gytegrus/stein

• Ørret ca. 40-45 cm, foretrukket mikrohabitat for gyting

– Vanndyp ca. 0,1 – 0,7 meter

– Vannhastighet ca. 0,2 – 0,5 meter/sek.

– Substratstørrelse ca. 10 – 50 mm



Gytegrop



Skap variasjon



Mye kan gjøres med håndmakt





Enkle midler..



Innflyttingsfest





Tiltak nytter!!

Morten A Bergan nina



Forebyggende arbeid
Mye negativ påvirkning på grunn av uvitenhet

– Barnehager
– Skoler (alle trinn)
– Grunneiere
– Bedrifter/næringsliv
– Frivillige organisasjoner
– Kommuner
– Media
– Informasjonsarbeid

Kombiner kunnskapsformidling med tiltak!!
Koble sammen flere målgrupper.



Barnehager



Skoler



Media/informasjonsarbeid

• Bruk media aktivt!

• Allmen kunnskapsformidling viktig!



Oppfølging/tilsyn
• Gaula Fiskeforvaltning har 6 tilsynspersoner

• Deltar i feltarbeid, fiskeoppsyn, naturoppsyn, predasjon, 
informasjonsarbeid, bekketilsyn, rekrutteringsarbeid, 
villaksens dag osv

• Arbeidstid fra is til is….

• Facebook og messenger!



Samarbeid med fagmiljø
-en suksessfaktor-

• Aktiv bruk av kunnskap og overvåkningsdata

• Engasjere seg før under og etter.

• Bruk ressurspersoner.

• Grunnlag for tiltak.



Takk for oppmerksomheten!

Ta kontakt for spørsmål:

E-post: torstein@gaula.no

Telefon: 90597904


