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FORORD 

Søre Vartdalselva er en flomutsatt elv i Ørsta kommune i Møre og Romsdal. Det siste tiåret har det vært 
store masseforflytninger i flommer, spesielt i øvre halvdel av elven, der kulper er fylt igjen og 
gyteforholdene har blitt forringet. Elveeierlaget har tidligere hatt suksess med etablering av gytekulper, 
som har fungert som både standplasser og gyteplasser for laks, men over tid har kulpene blitt ødelagt 
eller fylt igjen. Det er derfor ønske om å få utarbeidet en tiltaksplan for etablering av nye kulper i ulike 
deler av elven, samt en vedlikeholdsplan for kulpene. 
 
Rådgivende Biologer AS gjorde en synfaring av elven i november 2019, for å vurdere tilstanden til 
eksisterende tiltaksområder, samt foreslå lokaliteter for etablering av nye gytekulper. Dette arbeidet har 
resultert i foreliggende tiltaksplan, som har som mål å forbedre gyteforholdene for laks og sjøørret i Søre 
Vartdalselva. Vurderinger av gyteforhold og endringer som følge av flommer er også basert på 
observasjoner i forbindelse med drivtellinger i elven i 2014, 2017, 2018 og 2019 (Kambestad 2015; 
2018, Kambestad & Kålås 2019, van Dijk mfl. 2020). 
 
Takk til Søre Vartdalselva elveeigarlag ved Ivar Wartdal for oppdraget, samt flere medlemmer av 
elveeierlaget for informasjon om historikk, flomskader og tidligere tiltak i vassdraget. 
 
 

Bergen, 29. april 2020 
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BAKGRUNN 

VASSDRAGSBESKRIVELSE 

Søre Vartdalselva (Storelva) har et nedbørfelt på 43,1 km², og renner ut i Vartdalsfjorden ved Vartdal i 
Ørsta kommune. Vassdalsvatnet (0,57 km², 372 moh.) og Store Risaskarvatnet (0,33 km², 512 moh.) er 
de største innsjøene i feltet, som ellers kun har noen små tjern. Det er ingen innsjøer på anadrom 
strekning. Mer enn halve nedbørfeltet består av snaufjell, med fjelltopper opp til 1293 moh. I lavlandet 
er det mest skog, med en del dyrket mark langs elven. Ved utløpet til sjøen er beregnet middelvannføring 
ca. 3,4 m³/s, og alminnelig lavvannføring er beregnet til 0,177 m³/s (Kambestad 2015). 
 

 
Figur 1. Kart over nedbørfeltet til Søre Vartdalselva. Fisketrappen ved Årsethølen, og tre kraftverk i 
sideelver, er markert. 

I Lakseregisteret (http://lakseregisteret.no) er lakseførende strekning i Søre Vartdalselva oppgitt å være 
5,3 km; fra sjøen til punktet der Skorgeelva renner inn i hovedelven. Det er imidlertid ikke noe endelig 
vandringshinder ved dette punktet, og anadrom fisk kan vandre minst så langt som til Vassdalelva ved 
Årsetstøylen (Kambestad 2015), hvor det også sporadisk skal ha blitt observert laks (Ivar Wartdal, pers. 
medd.). Elven er uansett svært bratt fra Kviebrua og flere kilometer videre oppover, og det er derfor 
usannsynlig at nevneverdige mengder laks eller sjøørret vandrer forbi innløpet fra Skorgeelva. 
Skorgeelva og Risaskarelva er de eneste sideelvene av betydelig størrelse, men begge er for bratte til å 

http://lakseregisteret.no/
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kunne bidra med nevneverdig produksjon av anadrom laksefisk, med et mulig unntak for de nederste 
~100 meterne av Risaskarelva. I tillegg er det enkelte mindre bekker hvor sjøørret kan gyte. 
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning benytter 117 310 m² som anadromt areal for vassdraget (Anon. 
2014), og gytebestandsmålet for laks er satt til 4 egg per m² (tilsvarer 324 kg gytehunner). Det er en 
fisketrapp ved Årsethølen, knappe 2 km fra sjøen. 
 
Hovedelven er ikke regulert, men det ligger kraftverk i Risaskarelva, Skorgeelva og bekken fra 
Litledalsvatnet (figur 1). Store Risaskarvatnet fungerer som magasin for Vartdal kraftstasjon, mens 
Myklebust mikrokraftverk og Buset kraftstasjon er elvekraftverk uten magasin. 
 
BESTANDSUTVIKLING 

I perioden 1993-2000 ble det i gjennomsnitt fanget 358 laks per år i Søre Vartdalselva, med stor 
variasjon mellom år (figur 2). Det mangler offisielle fangsttall for 2001-2008, men i perioden 2009-
2016 var gjennomsnittlig fangst 223 laks per år. Etter dette har fangstene avtatt raskt, men i 2019 ble 
det kun utført et begrenset fiske i slutten av juli. Drivtellinger har vist det samme bildet: Høsten 2014 
ble det talt 102 laks i elven, tilsvarende ca. 38 % av gytebestandsmålet (Kambestad 2015), og i 2018 ble 
det kun talt 27 individer i gytetiden (Kambestad & Kålås 2019). I 2019 ble det utført fire drivtellinger i 
elven, og på det meste ble det talt 29 laks (i slutten av august). Antall laks avtok frem mot gytetiden, 
noe som i alle fall delvis skyldes predasjon fra oter, og det er usikkert om laks i det hele tatt fikk gytt i 
elven i 2019 (van Dijk mfl. 2020). 

 

 
Figur 2. Fangst i antall (stolper) av laks i Søre Vartdalselva i perioden 1993-2019. Fangst av laks er 
ikke rapportert for årene 2001 til 2008. Linjen viser samlet fangst av laks i resten av Møre og Romsdal. 
Kilde: www.ssb.no, og for 2013 fra Søre Vartdalselva elveeigarlag. 

Også tettheten av ungfisk av laks har avtatt dramatisk de siste årene. Årsklassen klekket i 2012 var svært 
tallrik, noe som viste at naturlig gyting i alle fall enkelte år kunne gi god rekruttering (Kambestad 2015). 
De påfølgende fem årsklassene var imidlertid langt mer fåtallige, med tettheter av yngel og parr som 
trolig er langt under elvens bæreevne (Kambestad 2015; 2016; 2018). 
 
Det har historisk vært betydelig mindre sjøørret enn laks i Søre Vartdalselva. I perioden 1994 til 2000 
var gjennomsnittlig årlig fangst 26 individer, og etter dette ble det ikke innrapportert fangst før 2016 og 
2017, da det ble fanget henholdsvis 11 og 10 individer (www.ssb.no). Sjøørreten i vassdraget er relativt 
småfallen, og har i sportsfiskefangstene hatt en snittvekt rundt 1 kg. 
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KULTIVERING OG ANDRE TILTAK 

Innsamling av stamfisk og utsetting av laksyngel har foregått i Søre Vartdalselva siden 1960-tallet. 
Fisken har stort sett blitt satt ut i nedre halvdel av elven, men i nyere tid har det også blitt satt ut yngel 
opp til Kviebrua (ca. 5 km fra sjøen). På grunn av manglende tillatelse har dette kultiveringsarbeidet nå 
opphørt, og siste utsett av yngel ble utført i 2010 (Ivar Wartdal, pers. medd.). 
 
Med bakgrunn i den dårlige bestandsutviklingen ble det i 2019 startet innsamling av stamlaks til levende 
genbank, i regi av Veterinærinstituttet og elveeierlaget. Det ble samlet inn 42 stamfisk i juli til september 
2019, og innsamling vil foregå i flere år fremover, for å bevare et bredest mulig utvalg av bestandens 
genetiske variasjon. Overskuddsmateriale fra genbank-fisken vil bli satt ut i elven som rogn eller 
plommesekkyngel fra og med våren 2020. 
 
Enkelte gytehøler i hovedelven har tidligere blitt utbedret ved utgraving av masser og etablering av 
terskler av stor stein i forkant og bakkant av hølene (se figur 3A-B). Gytehølene har imidlertid i 
varierende grad blitt fylt igjen av løsmasser i forbindelse med flommer etter dette arbeidet. Det er også 
åpnet et ca. 170 m langt sideløp like nedstrøms utløpet av Risaskarelva, for å bedre oppvekstforholdene 
for laksefisk (figur 3C). Noen sidebekker har også blitt utbedret med tanke på oppvandrings- og 
gyteforhold for sjøørret. 
 
A) Terskelhøl med høy strømfart 

 

B) Terskelhøl med lav strømfart 

 
  C) Sideløp nedstrøms Risaskarelva 

 

Figur 3. Flere steder er det utformet helt 
eller delvis tersklede høler i Søre 
Vartdalselva, men disse er i varierende grad 
fylt igjen av løsmasser i forbindelse med 
flom. A) Kunstig terskelhøl med relativt høy 
strømfart. B) Kunstig terskelhøl med lav 
strømfart. En stim av laks kan skimtes midt i 
bildet. C) Kunstig sideløp like nedstrøms 
Risaskarelva. Bildene er tatt før 2014, og 
kulpene i hovedelven er siden endret i flom. 
Alle foto: Ivar Wartdal. 
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FYSISKE INNGREP 

Søre Vartdalselva er en typisk flomelv, som på grunn av lite myr og innsjøer i nedbørfeltet går raskt opp 
når det regner, og raskt ned igjen. Elven er forbygd med voller av grov stein langs store deler av anadrom 
strekning, i hovedsak for å sikre tilstøtende jorder mot flom og erosjon. Kantvegetasjonen, som i 
uberørte vassdrag fungerer som en naturlig erosjonssikring, er fjernet langs mye av de forbygde 
strekningene. I tillegg er enkelte tidligere sideløp trolig avstengt. De omfattende elveforbygningene 
medfører at elvens tverrsnitt i en flomsituasjon blir unaturlig smalt, hvilket igjen fører til høyere vannfart 
og mer massetransport i selve elveløpet. Spesielt mellom Plassebrua og Kviebrua, 3,3-5,0 km fra sjøen, 
har det vært mye massetransport det siste tiåret, og kulper hvor det tidligere stod mye gytelaks er nå fylt 
igjen av stein. Fra Plassebrua til sjøen virker elvebunnen å være mer stabil, men likevel stort sett 
grovsteinet. Det er generelt sparsomt med stabile gyteplasser for laks og sjøørret i elven, spesielt 
oppstrøms Plassebrua. Bestandsnedgangen for laks har også vært tydeligst i øvre del av elven; under 
drivtelling i 2014 ble det talt 50 laks oppstrøms fisketrappen og 52 nedstrøms (Kambestad 2014), men i 
2017, 2018 og 2019 ble det på det meste observert henholdsvis 13, 1 og 10 laks ved drivtellinger 
oppstrøms fisketrappen (Kambestad 2018, Kambestad & Kålås 2019, van Dijk mfl. 2020). I samme 
periode har ungfiskundersøkelser vist at tettheten av ungfisk av laks i øvre halvdel av elven er svært lav, 
og lavere enn nedstrøms fisketrappen (Kambestad 2015; 2016; 2018). Fisketrappen har enkelte ganger 
blitt tilstoppet av stein, men har blitt rensket, og antas å fungere omtrent som tidligere. 
 
De fleste fysiske inngrepene i og langs Søre Vartdalselva er mange tiår gamle, og kan dermed ikke alene 
være årsaken til den raske bestandsnedgangen for laks i vassdraget etter 2012. Utviklingen sammenfaller 
også i tid med stans i kultivering, økt tetthet av lakselus i fjorden (Johnsen mfl. 2018, Vollset mfl. 2019), 
og ifølge elveeierlaget en sterk økning i forekomst av oter (se van Dijk mfl. 2020). Forringelse av 
gyteforhold kan uansett være en medvirkende årsak til bestandskollapsen, både fordi det har vært flere 
store flommer i vassdraget det siste tiåret, og fordi kultiveringen frem til 2010 kan ha kamuflert effekten 
av dårlige gyteforhold, ettersom en del av gytingen da foregikk på kunstig vis i klekkeriet. 
 
I 2017 ble det utarbeidet en klimaprofil for Møre og Romsdal, som for perioden 2071-2100 anslår at 
flomvannføring som følge av regn vil øke med 20 til 40 % sammenlignet med perioden 1971-2000 
(Norsk Klimaservicesenter 2017). Regnflommene vil også komme hyppigere. Dette kan medføre at 
dagens elveforbygninger i Søre Vartdalselva vil være underdimensjonerte, og massetransporten vil 
høyst sannsynlig øke. Det er derfor behov for å gjøre tiltak i elven for å bedre gyteforholdene, på kort 
sikt for å sikre mest mulig naturlig rekruttering av laks og sjøørret, og på lang sikt for at genbank-
prosjektet skal lykkes med å gjenoppbygge en selvreproduserende og levedyktig laksebestand i 
vassdraget. 
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TILTAKSPLAN 

INNLEDENDE MERKNADER 

Elveforbygninger forekommer i de fleste vassdrag som renner gjennom landbruksområder eller bebodde 
områder. Som oftest er forbygningene lagt så tett i elvekanten at de innsnevrer elveløpet, og forhindrer 
at vannet brer seg over naturlige flomsletter eller tar nye løp når vannføringen er høy. Dette har store 
implikasjoner for massetransport, og dermed også for gyteforhold og oppvekstvilkår for laks og ørret. 
Elveforbygningene i Søre Vartdalselva er således typiske for norske elver, men effekten dette har for 
fisk varierer mellom vassdrag. Det er ikke kjent hvordan Søre Vartdalselva så ut i naturtilstanden, men 
ettersom den er moderat bratt og flomutsatt, med lite egnede gyteområder, er det grunn til å tro at 
forbygningene har hatt relativt stor negativ virkning på gyteforholdene for laks og sjøørret. Fremtidige 
nedbørsforhold vil sannsynligvis forverre situasjonen ytterligere. 
 
Den beste løsningen for å bøte på disse skadene vil være å fjerne eller flytte forbygningene lenger bort 
fra elvekanten, slik at elveløpet blir langt bredere ved høy vannføring, og masser kan legges opp i 
svinger, sideløp og slake partier. I tillegg anbefales bruk av heterogen steinsetting fremfor høye, mur-
lignende voller (se Pulg mfl. 2017). Slike restaureringstiltak er imidlertid omfattende og dyre. Inntil 
midler til restaurering eventuelt foreligger, anbefales det å gjøre habitattiltak innenfor rammene av 
dagens elveforbygninger. Denne tiltaksplanen beskriver derfor slike habitattiltak, men ikke mer 
omfattende restaureringstiltak. I hovedsak foreslås det å etablere gyteområder i hovedelven. Tiltakene 
er utelukkende rettet mot å bedre gyteforholdene, fordi dette er vurdert å være en tydelig 
habitatflaskehals. Det innebærer at dersom gytesuksessen stiger, er oppvekstforholdene gode nok til at 
elven kan produsere langt mer fisk enn i dag. 
 
Tiltaksplanen inneholder forslag til utbedring eller etablering av syv gyteområder (figur 4-6). Disse er 
forsøkt spredt mest mulig utover elven mellom sjøen og Kviebrua, men terreng og elvebredde begrenser 
antall steder hvor det vil være mulig å skape gunstige gyteområder. Elveeierlaget har erfaring med 
etablering av gytekulper i elven, og det legges her opp til at elveeierlaget selv kan utføre arbeidet som 
beskrives i denne planen, eventuelt i samarbeid med innleid maskinfører. Dersom det ikke lar seg gjøre 
å etablere alle de foreslåtte gyteområdene, anbefales det å prioritere tiltakene lengst oppe i elven høyest, 
og at en del rogn/yngel fra genbanken settes ut i nærheten av tiltaksområdene. Utsett direkte i nyetablerte 
gytekulper anbefales imidlertid ikke, da disse kan være utsatt for masseforflytninger i de første 
flommene etter tiltak. 
 
GENERELT OM ETABLERING AV GYTEKULPER 

Det kan være krevende å etablere stabile gytekulper i Søre Vartdalselva, fordi det er betydelig 
massetransport under flom, og kun korte strekninger med lav gradient. Tiltakskulper bør derfor 
avgrenses ved å legge ut store steinblokker i øvre kant (for å redusere vannhastigheten inn i kulpen om 
nødvendig), og å etablere en terskel i nedre kant (for å redusere gradienten). Kulpene bør være så lange 
som mulig. Tersklene bør bygges med størst mulig stein, eventuelt støttet av et steinfundament i nedre 
kant. Steinene bør hamres eller graves ned i elvebunnen med gravemaskinskuffe. 
 
Tersklene i nedre kant av hver kulp bør være rundt 0,8-1,3 m høye, men det må være en åpning der fisk 
ikke må hoppe høyere enn ca. 0,5 m for å vandre forbi terskelen på middels vannføring. Man må også 
passe på at heving av vannspeil ved hjelp av terskler ikke kan bidra til at tilstøtende jordbruksarealer 
oversvømmes. Underveis i arbeidet bør vannfarten i kulpen måles eller estimeres. Målet er å skape størst 
mulig områder med vannfart på 0,2-0,6 m/s (målt på lav vannføring). En del stein (> 20 cm diameter) 
kan med fordel fjernes for å gjøre kulpene dypere, men egnet gytegrus (diameter 1-12 cm) må ikke 
fjernes. Gytegrus kan sorteres ut i sorteringsskuffe på gravemaskin. Enkelte store steinblokker (diameter 
> 1 m) bør plasseres ulike steder i kulpen for å skape variasjon i vannfart og sedimentering. 
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Når en kulp er ferdig etablert bør man la det gå minst èn flom før man vurderer å tilføre ekstra gytegrus, 
fordi det ofte forekommer både sedimentering og utspyling av masser i den første tiden etter et 
gravearbeid i elven. Når kulpen har «satt seg» bør man evaluere substratkvaliteten, og vurdere å tilføre 
gytegrus dersom det er lite av dette i kulpen. Grus bør legges i et ca. 30 cm tykt lag, på områder med 
vannfart på 0,2-0,6 m/s og vanndyp større enn ca. 20 cm. Steiner med diameter på 40-80 cm plasseres 
oppå grusen her og der. Eventuell overskuddsgrus kan legges i hauger langs land andre steder i elven, 
slik at vannet selv fordeler grusen nedover elven på høy vannføring, eller spares til senere 
vedlikeholdsarbeid. Gytegrus hentes fra grustak bestående av morenemasser eller elveavsetninger, fordi 
dette gir grus som er avrundet i kantene. Ettersom flommer lett kan spyle ut grus fra disse kulpene, 
anbefales det å bruke noe grovere kornfordeling enn det som foreslås av Pulg mfl. (2018). Fordelingen 
bør være ca. 20 % 16-32 mm, 55 % 32-64 mm og 25 % 64-128 mm. Grusen bør siktes for å fjerne 
finsediment, og det er viktig at grusen består av en blanding av ulike kornstørrelser. 
 
Arbeidet i elven bør utføres i perioden juni til september. I denne tiden er det ikke egg eller nyklekt 
yngel i substratet. Samtidig vil det sannsynligvis komme en flom mellom arbeidsperioden og fiskens 
gytetid, slik at laks og ørret ikke gyter i ustabilt substrat. 
 

 
Figur 4. Kart med markering av tre posisjoner hvor gyteområder kan justeres eller etableres i nedre 
del av Søre Vartdalselva. 
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Figur 5. Kart med to posisjoner hvor det kan etableres gyteområder i midtre del av Søre Vartdalselva. 

 
Figur 6. Kart med to posisjoner hvor det kan etableres gyteområder i øvre del av Søre Vartdalselva. 
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OMRÅDE 1 

Omtrent 650 m oppstrøms utløpet til sjø har elveeierlaget etablert en gytekulp ved å bygge en terskel på 
tvers av elven (figur 4 og 7). Tiltaket ble senest justert høsten 2019. Dette er det nederste området i 
elven hvor elveeierlaget har registrert gyting. Terskelen har skapt en lang, grunn kulp med relativt gode 
gyteforhold, men habitatet i kulpen er ganske homogent. Det anbefales derfor å legge ut en del store 
steinblokker spredt i kulpen for å skape mer variasjon i strømfart, dybde og substratsammensetning. 
Helst bør blokkene medføre at strømmen tvinges til å svinge litt frem og tilbake gjennom kulpen, da 
dette øker sannsynligheten for at det oppstår områder med gode gyteforhold. Det er viktig at blokkene 
er store nok til at de blir liggende gjennom en flom, og helst bør de graves litt ned i substratet. 
 

 
Figur 7. Område 1. Denne gytekulpen er gunstig utformet, men det anbefales å legge ut flere store 
steinblokker spredt i kulpen for å skape variasjon i strømfart, dybde og substratsammensetning. 
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OMRÅDE 2 («LONG BEACH») 

Også denne gytekulpen er allerede etablert av elveeierlaget. Kulpen kalles lokalt «Long Beach», og det 
har stått bra med gytelaks her sommer og høst de siste årene. Etter justering høsten 2019 er kulpen lang, 
med mye gytegrus, men habitatet er svært homogent (figur 4 og 8). Det anbefales derfor å legge ut en 
god del store steinblokker, noen enkeltvis og noen som små buner, for å tvinge strømmen til å renne i 
små svinger gjennom kulpen (se figur 9), og for å skape variasjon i strømfart, vanndybde og 
substratsammensetning. Det er viktig at blokkene er store nok til å bli liggende gjennom en flom, og de 
bør også graves delvis ned i substratet. Dersom kulpen raskt fylles helt igjen på grunn av massetransport, 
anbefales det å fjerne et par av steinene sentralt i terskelen, for å sørge for bedre massetransport ut av 
kulpen. 
 

 
Figur 8. Område 2. Denne kulpen har stort potensiale som gyteområde, men det anbefales å legge ut 
en del store steinblokker (se skisse i figur 9). 

 
 



 

Rådgivende Biologer AS 12 Rapport 3117 

 
Figur 9. Skjematisk forslag til utplassering av steinblokker i område 2, med illustrasjon av hvordan 
dette vil skape et mer dynamisk strømbilde. Antall og størrelse på steinblokker må tilpasses underveis i 
arbeidet. 
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OMRÅDE 3 (TORVSTEINHØLEN) 

Område 3 ligger mellom Bytingshølen og Øyehølen, og er i dag en flate med brukbare gyteforhold, men 
stort sett for grovt substrat (figur 4 og 10). Det har tidligere blitt gravd ut en gytekulp her, og det ble 
observert mye laks i hølen (se figur 3B), men kulpen er siden ødelagt av flom. Flaten er såpass lang og 
slak at om det bygges en terskel i nedre del for å heve vannspeilet, vil det ikke være nødvendig å bygge 
en terskel i øvre kant av kulpen. Terskelen bør også ha en tydelig åpning, for å tillate en del 
massetransport ut av kulpen. De største steinene og egnet gytegrus bør bli liggende i kulpen, men en 
god del halvstor stein (20-50 cm i diameter) bør fjernes for å eksponere gytegrusen som ligger under og 
mellom steinene. Det er imidlertid viktig å ikke grave for dypt, for å unngå å sette stabil elvebunn i 
bevegelse. Etter at terskelen er bygget kan det, ut fra strømforholdene i kulpen, vurderes å bruke store 
steinblokker til å bygge noen få buner som stikker ut fra elvebreddene, etter samme prinsipp som i figur 
9.  
 

 
Figur 10. Område 3. Det foreslås å bygge en terskel omtrent der bildet er tatt fra eller noen meter 
lenger nede, og å fjerne en del mellomstor stein fra kulpen som da etableres. 
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OMRÅDE 4 

Område 4 ligger på sørsiden av en av Kaninholmane, ved Hestøynobba (figur 5). Her foreslås det å kun 
etablere en terskel i nedre kant av flaten, som i område 3. Det anbefales å først forsøke å benytte en 
terskel med flere spalter (figur 11), i stedet for en mer tradisjonell, tett terskel som samler opp mye 
masser. Spesielt nær elvebreddene bør spaltene være dype, slik at en god del av vannstrømmen samles 
på sidene og skaper passe vannfart for gyting. For å unngå at terskel-steinene flyttes i flom kan de sikres 
med nye blokker like i nedkant, og graves dypt ned i substratet. Som i område 3 ligger potensiell 
gytegrus utilgjengelig under og mellom større steiner som sitter godt festet i substratet, og det anbefales 
derfor å fjerne en del halvstor stein, uten å grave så dypt at stabil elvebunn kommer i bevegelse. 
 

 
Figur 11. Område 4. Det foreslås å bygge en terskel med flere spalter, og spesielt dype spalter på 
sidene, for å skape gyteområder der vannhastigheten akselererer mot åpningene. 
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OMRÅDE 5 

Område 5 ligger ca. 200 m oppstrøms område 4. Her er det tidligere bygget en kulp, men kun rester etter 
tersklene står nå igjen (figur 5 og 12). Denne flaten er såpass kort at det vil være vanskelig å etablere 
en kulp som ikke ødelegges av flom. Om en likevel ønsker å gjøre et forsøk, vil det være nødvendig å 
bygge terskel både i innløpet og utløpet av kulpen, og utløpsterskelen bør være minst en meter høy og 
svært solid bygget . Dette kan ha den positive bieffekten at mer vann ledes inn i sideløpet mot vest, som 
dermed kan benyttes som oppvekstområde for fisk. Man bør også fjerne en del av massene som har lagt 
seg opp langs østre elvebredd, for å gjøre kulpen bredere og redusere vannfarten. Avhengig av terskelens 
utforming kan det bli nødvendig å sikre bilveien mot erosjon som følge av endret strømretning og 
vannhøyde. 
 
Det renner en liten bekk inn i kulpen fra nordøst, og det skal tidligere ha vært oppvandring av sjøørret 
til denne bekken (Ivar Wartdal, pers. medd.). Bekkens utløp renner i dag over en steinrøys, og 
oppvandring kan derfor være problematisk (figur 12). Det foreslås å grave ut et dypere og bedre definert 
bekkeløp gjennom røysen, som eventuelt sikres ved hjelp av noen steinblokker langs bankene. 
 

 
Figur 12. Område 5. Forslag til plassering av nedre terskel. Øvre terskel plasseres et stykke oppstrøms 
venstre bildekant, der flaten starter. Det foreslås også å grave ut et dypere og bedre definert løp for 
bekken som sildrer over steinrøysen nederst i bildet. 
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OMRÅDE 6 

Område 6 ligger i en del av elven der habitatet er svært homogent; det er jevnt grunt i hele elvens 
tverrsnitt, lite standplasser for voksen fisk, og grovt substrat uten gyteområder (figur 6 og 13). For å 
skape gyteområder og standplasser anbefales det å bygge en serie på fire-fem terskler i området vist i 
figur 13, der den nederste plasseres omtrent der bildet er tatt fra, og den øverste ca. 30 m oppstrøms 
hengebroen. Tiltaksområdet blir da ca. 100 m langt. Mellom noen av tersklene bør det bygges buner ut 
fra elvebreddene, men det kan også vurderes å la enkelte av kulpene sentralt i tiltaksområdet være 
definert av buner i stedet for terskler. Slike buner kan stikke ut fra annenhver side av elven, og dekke 
50-70 % av tverrsnittet. Hvorvidt buner eller terskler er beste løsning må vurderes underveis i arbeidet. 
En del halvstor stein kan fjernes fra tiltaksområdet, da dette sannsynligvis er relativt løse masser. Store 
steinblokker til terskler og buner må trolig tilføres fra andre områder. Merk at tersklene ikke må bygges 
så høye at man øker risikoen for at flomvann brer seg over forbygningene. 
 
Etter at terskler og buner er etablert, anbefales det å vente ett år for å se hvilke masser som stabiliserer 
seg i tiltaksområdet, før man vurderer om det må tilføres gytegrus eller store steinblokker. 
 

 
Figur 13. Område 6. Det foreslås å skape kulper ved å etablere fire-fem terskler fra nedre bildekant og 
100 m oppover elven. 

Omtrent 130 m oppstrøms øverste planlagte terskel i område 6 deler elven seg i to rundt en liten øy, men 
nordre løp går tørt ved lav vannføring (figur 14). Flyfoto viser at det tidligere rant mer vann i nordre 
enn søndre løp, men området har vært i stadig endring som følge av flom og massetransport (se flyfoto 
fra ulike år på https://norgeibilder.no). Det foreslås å slippe mer vann inn i nordre løp ved å grave bort 
en del løsmasser øverst. Disse massene består av mye velegnet gytegrus, som kan spres utover 
tiltaksområde 6. Tiltaket vil åpne sideløpet som oppvekstområde, og kanskje også gi gytemuligheter i 
sideløpet. 

https://norgeibilder.no/
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Figur 14. Avstengt sideløp 130 m oppstrøms tiltaksområde 6. Det anbefales å gjenåpne sideløpet ved å 
grave bort en del av de lyse løsmassene på bildet. 
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OMRÅDE 7 

Kulpen i område 7 (figur 6 og 15) har endret seg mye opp gjennom årene. Flyfoto tyder på at kulpen i 
alle fall i perioden 2006 til 2014 var lengre og dypere enn i dag (se https://norgeibilder.no/). Dette var 
også inntrykket under drivtelling høsten 2014, da det ble talt 19 gytelaks i denne kulpen (Kambestad 
2015). Etter dette har kulpen blitt fylt igjen av stein, og ved drivtellinger i 2017, 2018 og 2019 ble det 
ikke registrert laks her (Kambestad 2018, Kambestad & Kålås 2019, van Dijk mfl. 2020). 
 
En mulighet er å grave bort løsmasser og vegetasjon langs nordre bredd, og slik gjøre kulpen rundt 5 m 
bredere. Det må uansett graves bort en god del stein for å gjøre kulpen dypere nær søndre bredd, og det 
må bygges en solid terskel i nedkant av kulpen. Terskelen må ha en eller to relativt dype og brede spalter 
for å la løsmasser bli spylt ut av kulpen ved flom. Det ligger mye ustabile masser like oppstrøms kulpen, 
og man må derfor regne med relativt hyppig vedlikehold av dette tiltaket. Område 7 bør likevel 
prioriteres høyt, fordi det er viktig å få opp igjen produksjonen av laks i øvre del av elven, og slik utnytte 
en større del av vassdragets oppvekstområder. 
 

 
Figur 15. Område 7. Det anbefales å bygge en terskel med en eller to dype spalter. Det bør tas ut ganske 
mye stein fra dagens kulp, og det bør også vurderes å fjerne mye av løsmassene langs nordre bredd (til 
venstre i bildet) for å gjøre kulpen bredere. 

 
 
 
 

https://norgeibilder.no/
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VEDLIKEHOLDSPLAN 

Gytekulper har ofte begrenset varighet, særlig i bratte og flomutsatte elver, fordi tersklene ødelegges 
under flom, eller fordi kulpene fylles opp med stein eller finsubstrat. Små endringer kan gjøres ved 
enkelt vedlikeholdsarbeid, mens andre kulper må etableres helt på nytt etter noen år. 
 
Tidligere erfaringer har vist at i Søre Vartdalselva er selv solide terskler utsatt for ødeleggelse av flom. 
Risiko for ødeleggelse varierer nok en del mellom de syv områdene som er omtalt i denne tiltaksplanen, 
og det kan derfor ikke uten videre legges opp til en rullerende vedlikeholdsplan der hver kulp 
vedlikeholdes med jevne mellomrom. Spesielt de første årene må man gjøre seg opp erfaringer om 
hvilke kulper som fungerer og ikke, og noen bør sannsynligvis justeres allerede etter første flom. Det er 
dog ingen krise om enkelte kulper ikke fungerer, dersom såpass mange tiltakskulper etableres spredt 
utover elvens lengde. 
 
Det foreslås som et utgangspunkt at alle tiltaksområdene evalueres ett år etter utført arbeid, for å se hvor 
det er størst behov for justering. Aktuelle justeringer vil da være utlegg av gytegrus, fjerning av 
overskuddsmasser og åpning eller lukking av terskler for å øke eller redusere sedimentering i kulpene. 
Etter slike innledende justeringer kan man for eksempel legge opp til å vedlikeholde to og to kulper 
hvert år, slik at hver kulp som har behov for det vedlikeholdes omtrent hvert fjerde år. Hvis en kulp 
ødelegges eller fylles igjen hyppig bør man imidlertid gi den opp, for å unngå at man lokker laks til å 
gyte på ustabile gyteplasser. 
 
Det gjøres oppmerksom på at det kan ta noe tid før nye gyteområder tas i bruk, spesielt i øvre del av 
elven. Dette skyldes at svært få laks er klekket i dette området de siste årene, slik at det per nå er få laks 
i bestanden som er motivert til å vandre opp dit. Laksebestanden i øvre del av elven vil således være i 
en reetableringsfase en stund fremover, og utsett av rogn eller yngel fra genbanken kan fremskynde 
denne prosessen. 
 
Den biologiske effekten av tiltakene bør evalueres. Dette kan gjøres ved at elveeierlaget registrerer om 
det står laks og sjøørret i tiltaksområdene i gytetiden, eller ved telling av gytegroper. Registrering av 
tetthet av laksunger i tiltaksområder mot andre deler av elven kunne også være aktuelt, men ettersom 
det skal settes ut materiale fra genbanken vil en slik sammenligning trolig ikke gi klare svar på om fisk 
har gytt i tiltaksområdene. 
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