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FORORD 

Etter henvendelser fra Gloppen Elveeigarlag og Gloppenelva Villaksfond ble to sideelver av 

Gloppenelva, Jardøla og Leirelva, habitatkartlagt på lav vannføring i august 2021. I tillegg ble det 

foretatt skjulmålinger og bedømming av gytepotensiale i elvene. 

 

Feltarbeid ble utført av Christian Irgens.  

 

Denne rapporten gjør rede for resultatene fra habitatkartleggingen, og diskuterer flaskehalser og forslag 

til tiltak i de to elvene. Estimert effekt av tiltakene på ungfiskproduksjonen er basert på fisketettheter 

registrert i elvene ved tidligere undersøkelser. 

 

Bergen, 3. juni 2022 
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SAMMENDRAG 

Hulbak, M. A., C. Irgens, H. Sægrov & S. Skår, 2022. Habitatkartlegging og forslag til tiltak i anadrom 

del av Jardøla og Leirelva, Gloppen kommune. Rådgivende Biologer AS, rapport 3666, 36 sider, ISBN 

978-82-8308-928-8. 

 

 

To sideelver av Gloppenelva, Jardøla og Leirelva i Gloppen kommune, ble undersøkt høsten 2021. I 

hvert vassdrag ble det registrert habitatkvalitet for anadrom fisk og hydrologiske- og morfologiske 

inngrep. I tillegg ble gytepotensiale i ulike elvedeler kartlagt, samt skjul for ungfisk i substratet. Totalt 

ble det gjennomført 13 skjulmålinger, hhv. 6 og 7 målinger i Jardøla og Leirelva.  

 

Det ble ikke registrert noen menneskeskapte vandringshindre i Jardøla og Leirelva, og bekkelukkingene 

har uproblematisk passasje for anadrom fisk. Det ble kun registrert ett temporært vandringshinder 

(naturlig) i prosjektet, drivved som delvis blokkerer løpet i segment 8 i Leirelva. Det er naturlige 

absolutte vandringshindre i Jardøla og Leirelva etter ca. hhv. 1,1 og 1,3 km.  

 

Morfologisk status er dårlig i både Jardøla og Leirelva, som følge av hhv. store inngrep i bankene og 

lite kantvegetasjon. I Jardøla har også løpet blitt utrettet, hvilket har resultert i redusert anadrom lengde 

og areal. Det er generelt få inngrep i bunnen i de to elvene, men i Jardøla er det sannsynlig at stein og 

blokk har blitt fjernet fra bunnen i forbindelse med etablering av erosjonssikringer. Kantvegetasjonen 

er glissen eller mangelfull langs store deler av Leirelva, mens den i stor grad er intakt i Jardøla. Det er 

generelt få inngrep i nedbørfeltet i begge vassdrag. 

 

I Leirelva ble det under befaring ved, lav vannføring, registrert leiretilførsel fra feltet i øvre del av 

anadrom strekning. Ved høy vannføring er det imidlertid observert at mesteparten av leireavrenningen 

kommer fra småbekkene ved Leirebakken. Potensielt kan leiretilførsel føre til begrensninger for 

ungfiskproduksjon i form av gjenklogging av gytesubstrat og redusert skjulforekomst. 

 

Det er vannkraftverk i Jardøla (Jardøla kraftverk) som har en maksimal ytelse på 5 MW og utnytter en 

fallhøyde på 322 m. Det foreligger krav til minstevannføring på 350 l/s i perioden 1. mai til 1. oktober, 

og 62 l/s resten av året. Kraftverkets avløp befinner seg oppstrøms anadrom strekning slik at inngrepet 

ikke anses å ha nevneverdige negative konsekvenser for anadrom fisk. Hydrologisk status i Jardøla er 

god, mens den er svært god i Leirelva.  

 

Både i Jardøla og Leirelva var lav skjulforekomst i nedre deler av de anadrome strekningene, men med 

en betydelig høyere forekomst i de øvre delene. Substratet i nedre del av Jardøla er preget av sand og 

småstein, og manglende større stein og blokker, mens i nedre del av Leirelva er substratet i delvis klogget 

av finstoff. Lav skjulforekomst kan gi reduserte oppvekstvilkår for ungfisk, slik at lav skjulforekomst i 

disse områdene ansees for å være en flaksehals for ungfiskproduksjonen i begge elvene. Det var rikelig 

med gytearealer i både Jardøla og Leirelva, slik at forekomst av gytesubstrat ikke ansees å være en 

begrensende faktor.  

 

For å bedre oppvekstvilkår for ungfisk foreslås det i begge elvene tiltak som steinutlegg og reetablering 

av kantvegetasjon. I tillegg er det foreslått å restaurere/gjenslynge en del av Jardøla der elveløpet 

tidligere har blitt utrett, men dette vil medføre betydelige kostnader. I nedre del av Jardøla er det også 

foreslått å rive steinforbygninger (omstrukturere flomsikring) for å gjenskape naturlige banker, og 

tilbakeføre deler av steinmassene til elven. 
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  METODER 

KART 

Kart over vassdragene er tegnet i QGIS (versjon 3.10.14-A). Anadrome vandringshindre, morfologiske 

inngrep, segmenter med ulik habitatkvalitet, og skjulmålingspunkter er tegnet inn på kartene basert på 

notater gjort i felt. Anadromt areal og areal av elvesegmenter er beregnet i QGIS, basert på kartgrunnlag 

fra Felles KartdataBase (FKB). Foreslåtte tiltak er markert på kart der dette er hensiktsmessig. 

 

VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

Vandringshindre ble inndelt i to typer: absolutte vandringshindre og temporære vandringshindre. 

Absolutte vandringshindre (også omtalt som barrierer; se f.eks. Hol mfl. 2019) er ikke passerbare for 

anadrom fisk, og definerer øvre grense for anadrom strekning. Temporære vandringshindre er 

vannføringsavhengige, og kan i perioder redusere tilgang til deler av det anadrome arealet. I vassdrag 

uten absolutte vandringshindre er øvre grense for anadrom strekning satt der bekkene blir så små at de 

er uegnet for fiskeproduksjon på grunn av fare for inntørking ved lav vannføring. 

 

Bekkelukking inkluderer rør og kulverter, som leder vannet i deler av et vassdrag under bakken, oftest 

under vei, bebyggelse eller jordbruksarealer. Med kulvert menes her en bekkelukking der både taket og 

veggene er bygd i betong eller stein, mens elvebunnen kan være naturlig, støpt i betong eller plastret 

med steinblokker. Broer som ikke påvirker elvebreddene er i denne rapporten ikke regnet som 

bekkelukkinger. 

 

INNGREP OG PÅVIRKNINGER 

For hvert vassdrag er det et kapittel som beskriver inngrep og påvirkninger som har betydning for 

vannforekomstens status i henhold til veileder 01:2009 (Direktoratsgruppen vanndirektivet). 

Klassegrenser for morfologiske inngrep i vassdrag er ikke inkludert i senere utgaver av vanndirektiv-

veilederen, og vi velger derfor å benytte klassifiseringssystemet fra veileder 01:2009 i denne rapporten. 

 

Vannforskriften tar utgangspunkt i naturtilstanden til vassdragene, og tar hensyn til menneskelige 

inngrep som har ført til avvik fra naturtilstanden. Inngrepene deles i kategoriene hydrologiske og 

morfologiske inngrep. 

 

Eksempler på hydrologiske inngrep er vassdragsreguleringer som overføring av nedbørfelt, 

oppdemming av innsjøer, magasinkraftverk og elvekraftverk, eller uttak av vann til drikkevann eller 

andre formål. Slike inngrep er beskrevet for vassdrag der dette er kjent, og det er gjort en skjønnsmessig 

vurdering av vassdraget/delvassdragets hydrologiske status i henhold til vannforskriften (som anbefalt i 

veileder 01:2009). Informasjon om hydrologiske inngrep ble innhentet fra oppdragsgiver, kommuner, 

lokale beboere, NVE Atlas og ved hjelp av kartstudier. Vi har valgt å dele hydrologisk status inn i 

følgende kategorier: “svært god” = uten hydrologiske inngrep, “god” = hydrologiske inngrep med 

ubetydelige konsekvenser for fisk, “moderat” = hydrologiske inngrep med små negative konsekvenser 

for fisk, “dårlig” = hydrologiske inngrep med betydelige negative konsekvenser for fisk og “svært 

dårlig” = hydrologiske inngrep som har fjernet livsgrunnlaget for fisk. 

 

Morfologiske inngrep deles i fem underkategorier: Endring i elveløpets utforming (utretting o.l.), 

endringer i elvebunnen (plastring, terskler osv.), endring av bankene (flom- og erosjonssikring), endring 

i kantvegetasjon, og endring i nedbørfeltet som kan ha morfologisk innvirkning i elven på grunn av 

effekt på avrenningsdynamikk og sedimenttilførsel (flatehogst, jordbruksarealer, urbanisering osv.). 

Inngrep ble kartlagt ved direkte observasjoner i felt, med unntak av endringer i nedbørfelt, som ble 

kvantifisert ved å måle arealene av inngrep på flyfoto og digitale kart. For samlet vurdering av flere 

https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
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overlappende inngrep er metoden som beskrevet i veileder 01:2009 benyttet. Denne går ut på at samlet 

lengde av påvirket elv estimeres for hver inngrepsparameter, og at samlet morfologisk status for 

elvestrekningen settes lik status for parameteren som får dårligst status. Beskrivelse av morfologisk 

status er basert på grenseverdier gitt i tabell 1, som er hentet fra veileder 01:2009. Merk at disse 

vurderingskriteriene tar hensyn til forventet naturtilstand, og ikke om habitatet er egnet for 

fiskeproduksjon. Dette innebærer at et habitat som er uten inngrep vil score høyt på morfologisk status, 

selv om det ikke er gitt at området er et godt produksjonsområde for fisk. 

 

Tabell 1. Klassegrenser for morfologisk status basert på andel av en elv/bekk som er påvirket av ulike 

morfologiske inngrep (etter veileder 01:2009). 

Nr Gruppe Parameter Morfologisk status 

1 
Endring av elveløpets 

utforming i plan (kanalisering, 

utretting, rør/bekkelukning) 

Andel utrettet 0 % ≤ 10 % 
> 10-40 

% 

> 40-70 

% 

> 70 

% 

2 
Endring i bunnen av elven 

(inkl. fjerning av substrat) 

Lengde på endring i forhold 

til VF lengde 
0 % ≤ 10 % 

> 10-25 

% 

> 25-50 

% 

> 50 

% 

3 
Endring av bankene 

(Hovedsakelig flom- og 

erosjonssikring, også brokar) 

% lengde på sikringstiltak i 

forhold til VFs lengde 
0-5 % 

< 5-20 

% 

> 20-50 

% 

> 50 % 

(SMVF) 
 

4 Endring i kantvegetasjon 
Andel strekning med sterkt 

redusert kantvegetasjon 

≤ 10 

% 

> 10-20 

% 

> 20-40 

% 

> 40-60 

% 

> 60 

% 

5 
Endring i feltet som gir 

morfologisk innvirkning i 

elven 

Andel tette flater / 

jordbruksmark /flatehogst 

≤ 10 

% 

> 10-20 

% 

> 20-40 

% 

> 40-60 

% 

> 60 

% 

 

Om kantvegetasjon: Vi forventer at naturtilstanden vil være tett kantvegetasjon langs alle vassdrag, med 

unntak av i fossesprøytsoner, i myrer og på bratt berg. Manglende kantvegetasjon er ikke markert på 

vassdragskartene der dette anses å være naturtilstanden. Kantvegetasjon er delt i gruppene intakt, glissen 

og manglende. Strekninger med glissen kantvegetasjon er gitt halv vekt ved utregning av andel 

strekninger med sterkt redusert kantvegetasjon (jf. tabell 1). 

 

Det gjøres oppmerksom på at enkelte typer inngrep er vanskelige å registrere i felt, og derfor ofte 

underrapporteres, særlig hvis det er lenge siden inngrepene ble utført. Dette gjelder spesielt inngrep i 

elvebunnen (uttak av masser eller senking av elveløpet) og utretting av korte deler av elveløp. 

 

 

HABITATFORHOLD MED BETYDNING FOR FISKEPRODUKSJON 

Habitatkartleggingen ble utført etter metoder beskrevet i Pulg mfl. (2011). Bekkearealet ble ved visuell 

inspeksjon delt inn i fire mesohabitattyper: Stryk (gradient > 0,3 %), renne (gradient < 0,3 %), gyteareal 

(substratet dominert av typisk gytegrus, uavhengig av vannfart) og kulvert. Disse ble vurdert etter de tre 

habitategenskapene som anses som mest vesentlig for fiskeproduksjon ved siden av vannkvalitet og 

temperatur: morfologi, substrat og kantvegetasjon. Kvaliteten til hver av disse egenskapene ble gitt en 

verdi på en skala fra 1 til 4 (se tabell 2). Verdiene ble deretter summert, og det aktuelle segmentet av 

elven tilordnet en av følgende habitatkategorier: 12-11 = svært gode habitatforhold for sjøørret, 10-9 = 

gode habitatforhold, 8-7 = moderate habitatforhold, 6-5 = dårlige habitatforhold og 4-3 = svært dårlige 

habitatforhold. Hvert vassdrag ble delt i flere segmenter ut fra variasjon i mesohabitat og habitatkvalitet, 

og verdier er oppgitt både for hvert enkelt segment og samlet for hver bekk.  
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Tabell 2. Vurderingsskjema benyttet ved habitatkartlegging (etter Pulg mfl. 2011). Merk at gyting kan 

foregå i alle mesohabitattyper. F = Finsediment (< 1 mm). 

Mesohabitattype  Habitategenskap  Vurdering av habitatkvalitet 

Gyteareal Morfologi 1 Dårlig egnet: v < 0,1 m/s eller v > 1 m/s, d < 5 cm 

• Typisk gytegrus 

dominerer 

 2 Mindre egnet: v < 0,1-0,2 m/s eller v > 0,8-1 m/s, d < 5 cm 

 3 Egnet: v = 0,2-0,8 m/s, d = 5-10 cm 

  4 Velegnet: v = 0,2-0,8 m/s, d > 10 cm 

 Substrat 1 Dårlig egnet: F > 20 % eller pakket eller dekket med vegetasjon 

  2 Mindre egnet: F > 10 % eller delvis dekket med vegetasjon 

  3 Egnet: F < 10 % og delvis dekket med vegetasjon 

  4 Velegnet: F < 10 % og ikke dekket med vegetasjon 

 Kantvegetasjon 1 Lite: dekning 0-25 % 

 og døde trær 2 Middels: dekning 25-50 % 

  3 Mye: dekning 50-75 % 

  4 Tett: dekning 75 – 100 % 

Stryk Morfologi 1 Kanalisering med faste forbygninger uten hulrom - lite 

standplasser: skjul og hulrom på < 50 % av arealet 

• Gytegrus 

dominerer ikke 

 2 Kanalisering med løse stein eller lavt morfologisk mangfold - 

lite standplasser: skjul og hulrom på < 50 % av arealet 

• Dominerende 

vannhastigheter > 

0,3 m/s 

• Gradient > 0,3 % 

 3 Kanalisering med løse stein eller lavt morfologisk mangfold, 

mange standplasser: skjul og hulrom på 50-100 % av arealet  

 4 Høy morfologisk mangfold, naturlige bredder, mange 

standplasser: skjul og hulrom på 50-100 % av arealet 

 Substrat 1 Dårlig: bare fjell/steinblokker eller bare finsubstrat 

  2 Middels: fjell/steinblokker og rullestein 

  3 God: fjell/steinblokker, grus og rullestein/trær 

  4 Svært god: fjell/steinblokker, rullestein, trær og gytegrusflekker 

> 1m² 

 Kantvegetasjon 1 Lite: dekning 0-25 %  

  og døde trær 2 Middels: dekning 25-50 % 

  3 Mye: dekning 50-75 % 

  4 Tett: dekning 75-100 % 

Renne 

(Sakteflytende/Kulper) 

Morfologi 1 Kanalisering med faste forbygninger uten hulrom - lite 

standplasser: skjul og hulrom på < 50 % av arealet 

• Gytegrus 

dominerer ikke 

 2 Kanalisering med løse stein eller lavt morfologisk mangfold - 

lite standplasser: skjul og hulrom på < 50 % av arealet 

• Dominerende 

vannhastigheter < 

0,3 m/s 

• Gradient < 0,3 % 

 3 Kanalisering med løse stein eller lavt morfologisk mangfold, 

mange standplasser: skjul og hulrom på 50-100 % av arealet 

 4 Høy morfologisk mangfold, naturlige bredder, mange 

standplasser: skjul og hulrom på 50-100 % av arealet 

 Substrat 1 Dårlig: bare finsediment eller bare fjell 

  2 Middels: finsediment og rullestein/blokker/fjell/grus/trær 

  3 God: finsediment og rullestein og blokker/grus/trær 

  4 Svært god: finsediment og rullestein og grus og blokker/trær 

 Kantvegetasjon 1 Lite: dekning 0-25 % 

 og døde trær 2 Middels: dekning 25-50 % 

  3 Mye: dekning 50-75 % 

  4 Tett: dekning 75 – 100 % 

Kulvert Ble vurdert på samme måte som stryk eller renne, avhengig av gradient. 

 

Samlet habitatverdi er oppgitt som et vektet snitt basert på arealene av de ulike segmentene. For samlet 

habitatverdi er klassegrensene for habitatforhold som følger: svært gode > 10,0 ≤ gode > 8,0 ≤ moderate 

> 6,0 ≤ dårlige > 4,0 ≤ svært dårlige. 
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SKJUL - HULROMSANALYSE  

Antall og størrelse på skjul egnet for ungfisk ble kvantifisert ved å måle hvor mange ganger en 13 mm 

tykk plastslange kunne føres inn i hulrom mellom steiner innenfor en stålramme som dekker et areal på 

0,25 m². Størrelsen på hulrommene ble bestemt ut fra hvor langt ned mellom steinene plastslangen kunne 

stikkes, og ble delt i tre skjulkategorier; 

S1: 2-5 cm, S2: 5-10 cm, S3: > 10 cm. 

Skjulmålinger ble utført på totalt 13 målepunkt, med hhv. 6 i Jardøla og 7 i Leirelva (figur 7 og figur 

17). På hvert sted ble det utført tre skjulmålinger i transekt, én nær bredden, én så langt ut mot midten 

av elven som det var praktisk mulig å gå, og én midt mellom disse (jf. Forseth og Harby 2013). 

 

Gjennomsnittlig antall skjul for hver av de tre kategoriene ble beregnet for hvert transekt. Disse verdiene 

er deretter summert for å gi en verdi for «vektet skjul»: 

Vektet skjul = S1 + S2 x 2 + S3 x 3 

I henhold til verdier for vektet skjul klassifiseres ulike deler av elven til å ha svært lite skjul (0-1), lite 

skjul (1-5), middels skjul (5-10) eller mye skjul (> 10).  

 

Plassering av målepunkt og fordeling av skjul i hver av elvene er presentert på kart i figur 8 og figur 

18. Kartene tar utgangspunkt i skjulmålingene og substratklassifisering fra habitatkartlegging.  

 

 

GYTEOMRÅDER 

Utbredelse av gytehabitat ble kvantifisert ved å vurdere substratforholdene og de hydrologiske 

forholdene i elven, i forhold til de krav laks og sjøaure har til gytehabitat. Laksen og sjøaure gyter på 

områder med substrat sammensatt av grus og småstein, og egnet kornstørrelse er normalt fra 1 til 10 cm. 

Vanndyp og vannhastighet er også avgjørende for å vurdere om et område er egnet som gyteområde, 

gyteområdene finnes normalt på grunne deler av elven. Partier med akselererende vannhastighet mellom 

0,3 og 0,8 m/s er ideelt. Fordeling av gyteområder i hver av elvene er presentert på kart i figur 9 og 

figur 19. 

 

 

 



 

Rådgivende Biologer AS 8 Rapport 3666 

  GENERELT OM MILJØFORBEDRENDE TILTAK 

De fleste anadrome bekker og elver i Norge er i varierende grad påvirket av ulike typer inngrep som 

påvirker vannføring, sedimenttransport, næringstilførsel og elveløpets morfologi. Mange inngrep 

forringer habitatkvaliteten for fisk, og reduserer dermed smoltproduksjonen i sjøørret- og laksevassdrag. 

Inngrep kan også gi forverret status i henhold til vannforskriften, som tar hensyn til både hydrologiske 

forhold, morfologiske inngrep og økologisk status for fisk og andre organismer tilknyttet vassdragene. 

Miljøforbedrende tiltak kan bøte på dette, og i Norge er det utarbeidet flere veiledere for planlegging og 

utføring av slike tiltak (e.g. Forseth & Harby 2013, Pulg mfl. 2018). 

 

Når habitatet i et vassdrag er forringet, vil det fra et naturforvaltningsperspektiv være ønskelig å 

gjenskape naturtypiske forhold. Fullstendig restaurering er imidlertid ofte ikke praktisk gjennomførbart, 

fordi det er dyrt eller kommer i konflikt med andre samfunnsinteresser. I slike tilfeller kan habitattiltak 

være et godt alternativ. Med habitattiltak menes her tiltak som forbedrer habitatforholdene for fisk, uten 

at fysiske inngrep fjernes (se Pulg mfl. 2018). For eksempel kan man ved utlegg av stein og grus skape 

best mulig gyte- og oppvekstforhold for fisk innenfor en kanalisert og utrettet elvestrekning, uten å 

gjenskape naturtilstanden ved å gjenslynge elven og fjerne erosjonssikringene. Tiltak foreslått i denne 

rapporten inkluderer både habitattiltak (e.g. steinutlegg) og restaureringstiltak (e.g. reetablering av 

kantvegetasjon og gjenslynging av utrettet løp). 

 

Generelt bør tiltak i elveløp utføres på lav vannføring, og helst i perioden mai-september. På denne 

måten unngår man å ødelegge gytegroper i inkubasjonsperioden for egg (oktober-april). Graving i elv 

bør også unngås i perioden da laks- og ørretyngel er små og lite mobile (april og mai). Utlegg av gytegrus 

bør utføres i juni-august, slik at minst én periode med høy vannføring inntreffer mellom grusutlegg og 

gyting. Små tiltak, eksempelvis utlegg av døde trær eller utbedring av vandringshindre, kan stort sett 

utføres hele året. 

 

I det følgende presenteres noen generelle retningslinjer for utførelse av typer miljøforbedrende tiltak 

som foreslås i denne rapporten. Lokal tilpasning er ofte nødvendig, for eksempel relatert til vassdragets 

størrelse og gradient (se detaljer i tiltakskapitlene for hvert enkelt vassdrag). 

 

Utlegg av stein og døde trær 

Utplassering av stein og døde trær kan øke forekomsten av skjul for ungfisk og voksen fisk, og i tillegg 

skape habitatvariasjon i ellers homogene bekker. Tiltaket er spesielt relevant i bekker hvor stein er 

fjernet i forbindelse med utretting eller erosjonssikring. Steinstørrelse tilpasses gradient, bekkens 

tverrsnitt og størrelsen på fisken man vil skape skjul for, og steiner legges gjerne i små hauger eller 

langsgående steinrygger for å skape skjul mellom steinene. Steinutlegg kan også brukes til å skape små 

brekk med gode gyteforhold, i kombinasjon med utlegg av gytegrus. 

I bekker med lav gradient vil hulrom mellom utlagt stein ofte bli gjenklogget av finsediment, og utlegg 

av trær er da et bedre alternativ. Dersom kantvegetasjonen er intakt vil rotvelt og nedfall av greiner 

naturlig skape skjul i bekken, men der kantvegetasjonen er fjernet kan trær legges ut for å gi skjul for 

fisk. For å unngå utspyling bør trær i hovedsak legges på langs av strømretningen og festes med store 

steiner eller trestolper som slås ned i elvebredden (se f.eks. Pulg mfl. 2018). Man bør være forsiktig med 

utlegg av store trær oppstrøms broer eller smale kulverter og rør, da de kan skape oppstuving eller 

mekaniske ødeleggelser om de spyles nedover i flom. 

 

Reetablering av kantvegetasjon 

Kantvegetasjon defineres som planter som vokser på land mellom vassdrag og flomsikkert land (Pulg 

mfl. 2018). Denne vegetasjonen fungerer i naturlige vassdrag som erosjonssikring, den skaper skjul og 

skygge for fisk (både i form av overhengende greiner og døde trær i selve elveløpet), tilfører næringsdyr 

for fisk (insekter og andre evertebrater) og er en buffersone for tilsig av næringsstoffer og finstoff fra 

menneskelig aktivitet (Blankenberg mfl. 2017). Langtidsstudier i Norge har vist at en vegetert kantsone 



 

Rådgivende Biologer AS 9 Rapport 3666 

på 5-10 m har en gjennomsnittlig renseeffekt for partikler fra overflateavrenning i størrelsesorden 81-

91% (Syversen 2002). Effekten er avhengig av flere faktorer: terreng, jordkarakteristikk, type vegetasjon 

og bredde på buffersonene. I bratt terreng reduseres renseeffekten på grunn av høyere hastighet på 

vannet som kommer inn i buffersonen (Blankenberg mfl. 2017). I tillegg har kantvegetasjonen viktige 

funksjoner for andre dyregrupper, blant annet insekter, fugl og pattedyr (Staubo mfl. 2019). 

 

Der kantvegetasjon mangler, kan denne enklest reetableres ved å la det gro til av seg selv, men dette 

krever ofte avtale med grunneiere, som kanskje må unngå å slå gress helt ned til vannkanten, eller sette 

opp et gjerde for å holde beitedyr et stykke unna elven. I denne rapporten er det, med mindre annet er 

spesifisert, foreslått at kantvegetasjonen reetableres passivt, og tiltaket er dermed regnet som 

kostnadsfritt. Raskere reetablering kan oppnås ved utplanting av stedegne trær med røtter, eksempelvis 

selje og or (se Hauge mfl. 2005 og Pulg mfl. 2018). Der plastring eller murer er brukt som 

erosjonssikring må trær plantes bak forbygningen, og kantvegetasjonen må i noen tilfeller skjøttes for å 

unngå at store trær rotvelter og ødelegger forbygningen. Vegetasjonsbeltet kan føre til et begrenset tap 

av jordbruksareal, avhengig av bredde på vegetasjonsbeltet og størrelse på jordbruksarealet. 

 

Gjengroing av bunnsubstrat og gyteområder er et problem i noen bekker i prosjektet, ofte av siv eller 

vannplanter som tusenblad. Dette gjelder hovedsakelig i Alver, Fitjar og Stord kommune der gradienten 

i bekkene ofte er mindre enn bekkene lengre inn i Hardangerfjorden. Gjengroing skyldes ofte en 

kombinasjon av næringstilførsler og mangel på skygge over bekkene. Ved opprensking eller etablering 

av nye gyteområder må det derfor regnes med at en del av disse gror igjen over tid, så lenge det fortsatt 

er gode lysforhold for vannplanter. En reetablering av kantvegetasjonen vil ta noen år, men vil på sikt 

kunne begrense andelen vannplanter.  

 

Gjenåpning og gjenslynging 

Bekker og små elver er flere steder lagt i rør eller kulverter under jordbruksarealer, veier eller annen 

infrastruktur. Slike bekkelukkinger kan hindre fiskevandring, og er i de fleste tilfeller dårlig egnet som 

gyte- og oppveksthabitat. Noen elver og bekker er også utrettet uten å være lukket, slik at elven renner 

raskere og med mindre svinger enn i naturtilstanden, for å sikre omkringliggende områder mot flom og 

erosjon. Slike utrettinger medfører vanligvis også forringelse av habitatforholdene og tap av anadromt 

areal. 

 

Ved gjenåpning og gjenslynging av utrettede og lukkede strekninger er målet å gjenopprette et mest 

mulig naturlig habitat, med naturtypisk substrat, morfologi og hydrologi. Ved utgraving av nytt elveløp 

bør massene siktes, slik at grus og stein kan benyttes som substrat i det restaurerte elveløpet. 

Erosjonssikring er ofte nødvendig for å sikre områdene rundt, men bør utføres med mest mulig 

miljøvennlige metoder, som utplanting av kantvegetasjon og heterogen steinsetting fremfor slette murer 

(Pulg mfl. 2017). Det vil ofte være en målkonflikt med grunneiere, eksempelvis fordi jordbruksarealer 

kan gå tapt eller bli mer vanskelig tilgjengelige rundt en gjenslynget elv. Det kan derfor være nødvendig 

å finne kompromisser mellom fiskens og grunneiers behov, for eksempel ved å bygge små kulverter 

eller broer slik at traktorer enkelt kan ta seg frem og tilbake over elven. For detaljert veiledning rundt 

gjenåpning av lukkede bekker og elver, se Hauge mfl. (2005). 

 

Kostnader 

Kostnadsestimatene som oppgis for hvert enkelt tiltak i denne rapporten er omtrentlige, og entreprenør 

bør i noen tilfeller kontaktes før man setter opp et budsjett. For små tiltak er det antatt at arbeidet helt 

eller delvis kan gjøres på dugnad, eksempelvis ved utlegg av trær, stein og gytegrus. For store tiltak bør 

det vurderes å budsjettere med faglig bistand fra fiskebiolog under tiltaksutførelsen. 
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JARDØLA 

Jardøla er en sideelv av Gloppenelva, og ligger i Gloppen kommune. Nedbørfeltet til vassdraget er 21,1 

km² (tabell 3), og har en gjennomsnittlig vannføring på 1,60 m3/s (nevina.nve.no). Feltet består 

hovedsakelig av snaufjell og skog, samt mindre myrområder og dyrket mark. Jardalsvatna, øverst og 

lengst sør i feltet, er de eneste innsjøene i feltet. Det største av Jardalsvatna er 0,2 km² og ligger på 837 

moh. De øvrige vatna er mindre tjern (atlas.nve.no).  

 

Jardøla ble kartlagt fra samløpet med Gloppenelva og opp til naturlig, absolutt vandringshinder etter ca. 

1,1 km (figur 1). 

 

Det er blitt gjennomført ungfiskundersøkelser årlig i Jardøla siden 2018 (Hellen mfl. 2021).  

Tabell 3. Vassdragsbeskrivelse for kartlagte deler av Jardøla. Feltareal og middelvannføring er hentet 

fra nevina.nve.no/. Se figur 5  for kart. 

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste punkt 

(moh.) 

Middel-

vannføring (m3/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Jardøla 21,1 1418 1,60 1115 14090 

 

Figur 1. Oversiktskart kartlagt strekning i Jardøla inklusive absolutt vandringshinder.  

 

 

http://nevina.nve.no/
https://atlas.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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INNGREP OG PÅVIRKNINGER 

HYDROLOGISKE INNGREP 

Jardøla kraftverk (nr: 1425) er et lite vannkraftverk med maksimal ytelse på 5 MW. Kraftverket har vært 

i drift siden 2008 og utnytter en fallhøyde på 322 m. Litt sør for Mardalsvårstøylen er det etablert en 

inntaksdam, hvorfra vannet går i rørgate ned til kraftverket. I henhold til gitt konsensjon skal det i 

perioden 1.mai til 1. oktober slippes 350 l/s i elven, mens det resten av året skal slippes 62 l/s. Dersom 

tilsiget er mindre enn dette skal alt vannet gå i elva (nve.no). Avløpet fra kraftverket er oppstrøms 

anadrom strekning og inngrepet anses derfor å ikke ha negative konsekvenser for anadrom fisk. 

Hydrologisk status i Jardøla er derfor vurdert å være god. 

 

VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

Det er ingen temporære vandringshindre i Jardøla, og oppvandring er uproblematisk opp til de absolutte 

vandringshinderne. I segment 16 deler Jardøla seg i flere løp. De to vestlige løpene kommer sammen 

igjen like nedenfor et langt og bratt bergparti, som utgjør et naturlig absolutt vandringshinder (figur 

2A). Anadrom fisk kan vandre litt lengre opp i det østlige løpet, men også der utgjør bratte berg absolutte 

vandringshindre (figur 2B).  

 

Det er én bekkelukking på den anadrome strekningen i Jardøla, kulverten under Gjerdavegen (figur 2C). 

Passasje forbi kulverten er uproblematisk for anadrom fisk. 

 
A)  

 

B)   

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Vandringshindre og bekkelukkinger i 

Jardøla. A) Langt bergparti utgjør naturlig absolutt 

vandringshinder i det vestlige løpet i segment 16. B) 

Naturlig absolutt vandringshinder i det østlige løpet 

i segment 17. C) Kulvert i forbindelse med 

Gjerdavegen, i segment 6.  

 

C) 

 

 

https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=517&type=V-1
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MORFOLOGISKE INNGREP 

Det er relativt store morfologiske inngrep i Jardøla. I segment 6 har løpet blitt utrettet i nyere tid, etter 

1966. Det opprinnelige, meandrerende løpet gikk lenger mot øst og hadde ca. en anadrom lengde og 

areal på hhv. 165 m og 1580 m2. Inngrepet har medført en reduksjon i anadrom lengde og areal på hhv. 

ca. 80 m og 440 m2. Se før- og etterbilder i figur 3. Løpet er kanalisert med steinforbygninger på begge 

sider i segment 1-8, samt deler av segment 11 og 12. Ellers er det kun sporadiske forbygninger i bankene. 

Kanaliseringen bidrar til å «låse» elveløpet og medfører redusert morfologisk variasjon. Forbygningene 

er imidlertid av stein og tilbyr skjul for ungfisk. Det ble ikke registrert noen inngrep i bunnen, men 

sannsynligvis har stein og blokk blitt fjernet fra bunnsubstratet i forbindelse med etablering av 

erosjonssikringer. Kantvegetasjonen er mangelfull eller glissen på i underkant av 20% av strekningen 

(se kart i figur 5; figur 4C), enten som følge av beiting eller at den har blitt manuelt fjernet. Ellers er 

kantvegetasjon tett og mot jordbruksarealet er vegetasjonsbeltet ca. 10 m, med unntak av i segment 1 og 

3-5 (figur 4A). Med unntak av jordbruksareal og bebyggelse i nedre del er det svært få inngrep i 

nedbørfeltet. De store inngrepene i bankene trekker ned den samlede morfologiske statusen i Jardøla, 

slik at den blir dårlig (tabell 4). 

 

Tabell 4. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Jardøla i % av elvelengden, og samlet morfologisk 

status i henhold til vannforskriften (Veileder 01:2009). 

Elv 
Lengde 

(m) 

Utretting/ 

bekkelukking 
Bunnen Bankene 

Kant- 

vegetasjon 

Nedbør- 

feltet 

Morfol. 

status 

Jardøla 1115 > 10-40 0 > 50 > 10-20 ≤ 10 Dårlig 
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A) 

 
B) 

 

Figur 3. Før- og etter bilder av utrettet elvestrekk i segment 6 i Jardøla, hentet fra norgeibilder.no. Rød 

linje indikerer det opprinnelige løpets utforming. A) Jardøla i 1966. B) Jardøla i 2017. 

 

 

 

https://norgeibilder.no/
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A)  

 

B)   

 
C) 

 

D) 

 

Figur 4. Morfologiske inngrep i Jardøla.  A) I segment 1 er det mangelfull kantvegetasjon langs vestlig 

side av elven. B) Forbygde banker i nedre del av Jardøla. C) Kanalisert løp med forbygde banker på 

begge sider, samt mangelfull kantvegetasjon i segment 8. D) Steinforbygning i segment 11. 
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Figur 5. Oversikt over fysiske inngrep og nummererte segmenter i Jardøla. Segmentenes habitatkvalitet 

er vist med farger. Se tabell 5 for detaljer om hvert segment. 
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HABITATFORHOLD 

Jardøla består av både renneparti, gyteareal og stryk, og i sum har elven god habitatkvalitet (tabell 5; se 

kart i figur 5). Nedre del av Jardøla (segment 1-4) består av sakteflytende renneparti med moderat 

habitatkvalitet. Løpet er kanalisert, vannstrømmen er homogen og den morfologiske variasjonen er 

relativt dårlig. I segment 1-3 består substratet av finsediment og grus, og kun sporadiske steiner (figur 

6A). I segment 4 er det større innslag av stein og blokk, men her er kantvegetasjonen mangelfull mot 

øst slik at habitatkvaliteten trekkes ned til moderat. I segment 5 og 6 er det gyteareal av hhv. god og 

svært god kvalitet. Dybde- og strømforhold er relativt bra, og det er lite finstoff i substratet. Mangelfull 

kantvegetasjon mot øst trekker imidlertid ned habitatkvaliteten i segment 5 (figur 6B). I rennesegment 

7 og 8 er habitatkvaliteten hhv. god og moderat. Morfologisk variasjon er redusert som følge av 

kanaliseringen, men substratet er variert og består av grus, samt noe stein og blokk. I segment 8 er 

kantvegetasjonen fullstendig mangelfull, hvilket trekker ned kvaliteten. Fra segment 9 til 12 består elven 

av renneparti og gyteareal om hverandre, av svært god habitatkvalitet. Kantvegetasjonen er tett og 

substratet tilbyr gode gytemuligheter og moderat med skjul (figur 6C og D). Med unntak av det lille 

rennesegmentet øverst (segment 17) består øvre del av Jardøla av stryksegment (13-16). Gradienten øker 

og substratet blir grovere. Løpet er for det meste naturlig og den morfologiske variasjonen er god. Med 

unntak av segment 15 (god kvalitet) er kantvegetasjonen tett hvilket resulterer i svært god 

habitatkvalitet. 

 
A)  

 

B)   

 
C) 

 

D) 

 

Figur 6. Habitatforhold i Jardøla: A) I segment 1 og 2 er det renneparti av moderat kvalitet. Det er 

liten morfologisk variasjon og substratet tilbyr få gyte- og skjulmuligheter. B) Gytearealet i segment 5 

er av god kvalitet. C) Rennesegment 11 har tett kantvegetasjon og substrat som både tilbyr både 

gytemuligheter og gode oppvekstsvilkår. D) Gytearealet i segment 12 har svært god habitatkvalitet. 

Bunnsubstratet har lite finstoff og kantvegetasjonen er tett. 
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Tabell 5. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i Jardøla. 

Segmentene er avmerket i figur 5. 

Vassdragsdel Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m2) 

Jardøla 1 Renne 2 2 3 7 Moderat 2181 

 2 Renne 2 1 4 7 Moderat 230 

 3 Renne 2 2 4 8 Moderat 2055 

 4 Renne 2 4 2 8 Moderat 708 

 5 Gyteareal 3 4 2 9 God 1845 

 6 Gyteareal 3 4 4 11 Svært god 1368 

 7 Renne 2 4 4 10 God 836 

 8 Renne 2 4 1 7 Moderat 322 

 9 Renne 4 4 4 12 Svært god 283 

 10 Gyteareal 4 4 4 12 Svært god 162 

 11 Renne 3 4 4 11 Svært god 322 

 12 Gyteareal 4 4 4 12 Svært god 745 

 13 Stryk 4 4 4 12 Svært god 247 

 14 Stryk 4 3 4 11 Svært god 575 

 15 Stryk 4 3 3 10 God 543 

 16 Stryk 4 3 4 11 Svært god 1462 

 17 Renne 4 4 4 12 Svært god 206 

  Totalt  2,9 3,2 3,4 9,4 God 14090 

 

  



 

Rådgivende Biologer AS 18 Rapport 3666 

SKJUL 

Innad i Jardøla er det store forskjeller i tilgjengelig skjul for ungfisk i substratet, og gjennomsnittlig 

skjulindeks for elven som helhet er 6,3, tilsvarende middels skjul (figur 7). Fordeling av skjul i elven er 

presentert på kart i figur 8. Merk at kartet tar utgangspunkt i skjulmålingene, supplert med informasjon 

om substrat fra kartleggingen, slik at det således kun gir en grov oversikt av skjulfordelingen. På 

målepunktene 1-3, i nedre halvdel av Jardøla (segment 1-6), er gjennomsnittlig skjulindeks 0,9 hvilket 

tilsvarer svært lite skjul for ungfisk. Dette skyldes at substratet i stor grad består av finstoff og grus, uten 

større innslag av blokk og stein. Langs bankene kan ungfisk finne noe skjul i steinforbygningene og 

overhengende vegetasjon, som også tilbyr skygge, men generelt er det svært begrenset med 

skjulmuligheter for ungfisk. Med unntak av deler av gytearealet i segment 12 er det middels til mye 

skjul fra segment 11 og opp til vandringshindrene øverst i elven. Det er høyere innslag av stein og blokk 

i substratet, og dette reflekteres i skjulmålingene (4-6). Gjennomsnittlig skjulindeks i strekket er 12,0, 

tilsvarende mye skjul.  

 

 

Figur 7. Vektet skjul på hvert av målepunktene i Jardøla. Målepunktene er fra nederst i elven (venstre) 

til øverst (høyre). Rød stiplet linje indikerer gjennomsnittet for hele elven. Målepunktene er kartfestet i 

figur 8.  
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Figur 8. Plassering av målepunkt og fordeling av skjul for ungfisk i Jardøla, registrert i august 2021.  
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GYTEOMRÅDER 

Det er lite gytepotensiale nederst og øverst grunnet hhv. lav vannfart og lite gytegrus, men i øvrige deler 

av Jardøla er det rikelig med gytehabitat (figur 9). De beste gyteplassene befinner seg på de definerte 

gytearealene i segment 5, 6, 10 og 12 (figur 6B og D), men det er også gode gytemuligheter i 

stryksegment 13. For det meste er det gode strøm- og dybdeforhold, og det er lite finstoff i substratet. I 

rennesegment 7-9 og 11 er det ikke mangel på gytegrus, men lav vannfart som begrenser gytepotensialet. 

I sum anses det å være rikelig med gytemuligheter i Jardøla slik at dette ikke er begrensende for 

ungfiskproduksjonen. 

 

Figur 9. Fordeling av gyteområder i Jardøla, registrert i august 2021. Fargene på kartet indikerer 

andel av elvearealet som er egnet som gytehabitat. 



 

Rådgivende Biologer AS 21 Rapport 3666 

FLASKEHALSER FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK 

Det er ingen kunstige vandringshindre eller bekkelukkinger som forhindrer anadrom fisk fra å utnytte 

den anadrome strekningen i Jardøla, men morfologiske inngrep og mangel på skjul er flaskehalser for 

fiskeproduksjonen. 

 

Den største flaskehalsen for fiskeproduksjon anses å være mangel på skjul for ungfisk i substratet, 

hovedsakelig fra segment 1 til 10. Tilgang på skjul i substratet er spesielt viktig for den lite mobile 

årsyngelen, men også for eldre ungfisk. Sistnevnte kan dog bevege seg til andre deler av elven som tilbyr 

mer skjul, slik som stryksegmentene i øvre del, men en jevnere fordeling av skjul for ungfisk i elven vil 

kunne gi høyere ungfiskproduksjon. Til tross for at det er noe skjul i steinforbygningene veier ikke det 

opp for mangel på skjulmuligheter i elvebunnen for øvrig, og sannsynligvis har etablering av 

erosjonssikringene medvirket til at det er lite stein og blokk i substratet. 

 

Videre utgjør utrettingen i segment 6 en flaskehals. I tillegg til å redusere det anadrome 

produksjonspotensialet i elven gjennom å redusere anadrom lengde og tilgjengelig areal har utrettingen 

og kanalisering også resultert i et mer homogent strømmønster og lavere morfologisk variasjon. Disse 

effektene er også gjeldende i øvrige kanaliserte strekk av Jardøla, spesielt i segment 1-8.   

 

Mangelfull eller glissen kantvegetasjon er også litt begrensende for fiskeproduksjonen på deler av 

strekningen, i segment 1-2, 4-5, 8 og 15 (se kart i figur 5). Tett kantvegetasjon gir skygge og 

skjulmuligheter for ungfisk, virker som en buffer mot eventuell avrenning og som naturlig 

erosjonssikring av bankene, i tillegg til at den er viktig for blant annet insekter og fugl. 

 

TILTAK 

For å bedre oppvekstsvilkår for ungfisk anbefales det steinutlegg, med hovedfokus på segment 1-4, og 

7-9. I tillegg til å bedre skjulmulighetene for ungfisk vil steinutlegg også øke den hydrologiske 

variasjonen og skape mer dynamikk. Det anbefales utlegg av stein med diameter 20-50 cm, i klynger 

og/eller langsgående rygger med flere lag stein i høyden. På gytearealene i segment 5 og 6 kan det også 

være hensiktsmessig med noen spredte steinutlegg i klynger, samtidig som man bør fokusere på å holde 

mesteparten av gytearealet intakt (tabell 6). 

 

Det vil være hensiktsmessig å gjenslynge/restaurere det opprinnelige elveløpet øst for segment 6 for å 

tilbakeføre tapt anadromt produksjonspotensial i form av anadrom lengde og areal, og elvens naturlige 

hydrologi og utforming.  

 

Videre anbefales det å rive erosjonssikringene i det kanaliserte strekket (segment 1-8). Dette vil gi et 

mer naturlig elveløp og høyere morfologisk variasjon. For å opprettholde erosjonssikringen av bankene 

anbefales det heterogen steinsetting kombinert med trær. En del av steinene fra forbygningene kan 

tilbakeføres til elvebunnen som en del av tiltaket med steinutlegg. 

 

Det anbefales å reetablere kantvegetasjonen der denne er glissen eller mangelfull (se kart i figur 5). 

Tabell 6. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge i Jardøla, med estimert kostnad, effekt på 

ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til vannforskriften (VF). Se figur 5 for 

plassering av tiltak. Effekt på ungfisk gjelder for vassdraget som helhet. 

Nr. Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt 

ungfisk (%) 

Effekt 

VF 

1. 1-9 Steinutlegg 60 10-15 Nei 

2. 6 Restaurere opprinnelig elveløp Usikkert 2-5 Ja 

3. 1-8 Rive forbygninger 250-350 2-5 Nei 

4. 1-2, 4-5, 8, 15 Reetablere kantvegetasjonen* 0* 0-5 Nei 

*Høyere kostnader ved aktiv gjenplanting, eller dersom det må bygges gjerder. 
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LEIRELVA 

Leirelva er en sideelv av Gloppenelva, og ligger i Gloppen kommune. Nedbørfeltet til vassdraget er 10, 

4 km² (tabell 7), og har en gjennomsnittlig vannføring på 446 l/s (nevina.nve.no). Feltet består 

hovedsakelig av skog og snaufjell, samt myrområder, leire og dyrket mark. Det er to innsjøer i feltet, 

Røsskleivvatnet (0,05 km2, 416 moh.) i nordøst og Svinestrandvatnet (0,02 km2, 957 moh.)  i nord 

(atlas.nve.no).  

 

Leirelva ble kartlagt fra samløpet med Gloppenelva (like nedstrøms Eidsfossen) og opp til naturlig, 

absolutt vandringshinder etter ca. 1,3 km. I tillegg ble to sidebekker fra vest kartlagt, der bekken lengst 

mot nord hadde en kort strekning på ca. 30 m med potensiale for anadrom fiskeproduksjon (figur 10). 

Det ble gjennomført ungfiskundersøkelser i Leirelva i 1995 og det ble da beregnet en tetthet på 14 laks 

og 31 ørret per 100 m² (Sægrov 1996). Etter 2018 er det blitt gjennomført ungfiskundersøkelser årlig 

(Hellen mfl. 2021).  

Tabell 7. Vassdragsbeskrivelse for kartlagte deler av Leirelva. Feltareal og middelvannføring er hentet 

fra nevina.nve.no/. Se figur 15  for kart. 

Vassdragsdel 
Nedbørfelt 

(km2) 

Høyeste punkt 

(moh.) 

Middel-

vannføring (l/s) 

Anadrom 

lengde (m) 

Anadromt 

areal (m²) 

Leirelva 10,4 1137 446 1320 10111 

Figur 10. Oversiktskart kartlagt strekning i Leirelva inklusive absolutt vandringshinder.  

http://nevina.nve.no/
https://atlas.nve.no/
http://nevina.nve.no/
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HYDROLOGISKE INNGREP 

Det er ikke kraftverksproduksjon i feltet og det foreligger ikke informasjon om vannuttak. Hydrologisk 

status i Leirelva er derfor vurdert å være svært god.  

 

VANDRINGSHINDRE OG BEKKELUKKINGER 

I Leirelva ble det i tillegg til naturlig, absolutt vandringshinder også registrert et naturlig temporært 

hinder (se kart i figur 15).  Det temporære vandringshinderet befinner seg i overgangen til segment 9 

og skyldes trevelting over elven (figur 11A).  Døde trær i elven gir mye skjul og bra morfologisk 

variasjon, men i dette tilfellet vanskeliggjør de også oppvandring noe for gytefisk, spesielt på lav 

vannføring. Videre opp er vandring relativt uproblematisk frem til fossen i segment 31, som utgjør et 

absolutt vandringshinder (figur 11D).   

 

Det ble registrert to bekkelukkinger i Leirelva, begge kulverter med naturlig bunnsubstrat (se kart i figur 

15; figur 11B og C). Det er ingen problem for ut- eller oppvandrende fisk å passere disse. 

Figur 11. Vandringshindre og bekkelukkinger i Leirelva: A) Temporært vandringshinder i form av 

trevelt i overgangen til segment 9. Bildet er tatt fra oppsiden. B) Kulverten i segment 11 har grei 

passasje. C) Steinkulvert øverst i segment 19 har naturlig bunnsubstrat og grei passasje for fisk. D) 

Naturlig absolutt vandringshinder øverst i Leirelva. 

  

A)  

 

B)   

 

C) 

 

D) 
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MORFOLOGISKE INNGREP 

Leirelva er påvirket av en del morfologiske inngrep (se kart i figur 15), hovedsakelig knyttet til 

kantvegetasjon, men også noen forbygninger langs elvebredden og menneskelige inngrep i 

nedbørsfeltet, bl.a. jordbruk og hogst. Det er ikke tegn til utretting eller inngrep i bunnen, og elveløpet 

fremstår naturlig. Bankene er forbygd mot vest i segment 6-8, og ellers er det kun forbygninger i 

tilknytning til kulvertene i segment 1 og 11 (figur 12 B). Inngrepene i bankene anses ikke å ha 

nevneverdig negativ betydning for fisk i form av redusert morfologisk variasjon. Kantvegetasjonen er 

glissen eller mangelfull på ca. halvparten av den anadrome strekningen. I nedre halvdel av elven er det 

lite kantvegetasjon mot jordbruksareal i vest i segment 1, 5-8 og 12. I øvre halvdel (segment 13-31) er 

kantvegetasjonen mangelfull langs mesteparten av strekningen. Mangelfull kantvegetasjon skyldes 

sannsynligvis en kombinasjon av beite og manuell fjerning. Sistnevnte gjelder spesielt i øvre halvdel av 

elven der det i senere år har foregått hogstvirksomhet (figur 12 C og D). Nedre del av nedbørfeltet er 

hovedsakelig preget av jordbruksareal og plante- og hogstfelt, samt noe bebyggelse. De store inngrepene 

i kantvegetasjonen bidrar til å trekke ned den samlede morfologiske statusen i Leirelva, slik at den blir 

vurdert som «dårlig» (tabell 8). 

 

 

A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 
 

Figur 12. Morfologiske inngrep i Leirelva: A) Okerutfelling i segment 5. B) Kanalisert løp i segment 

11. C) Mangelfull kantvegetasjon i segment 20. D) Mangelfull kantvegetasjon som følge av hogst i 

segment øverst i elven. 
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Tabell 8. Fysiske inngrep med økologisk betydning i Leirelva i % av elvelengden, og samlet morfologisk 

status i henhold til vannforskriften (Veileder 01:2009). 

Elv 
Lengde 

(m) 

Utretting/ 

bekkelukking 
Bunnen Bankene 

Kant- 

vegetasjon 

Nedbør- 

feltet 

Morfol. 

status 

Leirelva 1320 0 0 > 5-20 > 40-60 ≤ 10 Dårlig 

 

 

OKERUTFELLING OG LEIRE 

Ved befaring ble det registrert både okerutfelling og leiretilførsel (se kart i figur 15). Det er okerutfelling 

i segment 5 (figur 12 A), 7, og rundt segment 26 (figur 14 A). Utfelling i segment 5 og 7 stammer fra 

grunnavrenning mot vest. Mikrobiologisk aktivitet i jordmassene skaper anoksiske forhold som fører til 

dannelse av toverdig jern. Jernet oksyderer så fra toverdig jern til treverdig jern når det kommer ut med 

sigevann og danner så jernutfellinger (okerutfellinger). Denne dannelsen og tilførselen av oksydert jern 

kan være skadelig for ferskvannsorganismer. Samtlige av okerutfellingene er imidlertid lokale og 

forplanter seg ikke langt nedover slik at disse ikke anses å være nevneverdig begrensende for fisk og 

bunndyr.  

 

Ved befaring ble det også registrert leiretilførsel fra segment 29 og oppover (figur 14 B), hvilket kan 

føre til tilslamming av substratet og farging av vannet (figur 13 B). Langs hele Leireelva består grunnen 

av bløt leire (figur 13 A), derav navnet på elven og Leirebakken mot vest. Det vil derfor naturlig være 

noe leiretilførsel til elven, spesielt i perioder med høy vannføring. Det er flere potensielt negative 

effekter av leiretilførsel. Leiren kan føre til gjenklogging og sedimentering av finstoff på gyteareal, men 

ved flom vil trolig mye av leiren skylles ut. Merk at gytefisk også kan rense gytearealet for finstoff, men 

dersom sedimentering av finstoff vedvarer over lengre tid kan det potensielt føre til en begrensning med 

tanke på redusert oksygenering og redusert overlevelse av egg.  Gjenklogging av substratet kan også 

begrense tilgjengelige mikrohabitat for bunnfaunaen (Brusven & Prather, 1974). Videre vil dette kunne 

føre til redusert biologisk produksjon. Farging av vannet har konsekvenser for vannplanter som er 

avhengig av lysgjennomtrenging i vannet, og for visuelle predatorer (for eksempel fisk) da 

næringsopptak kan påvirkes.  I Gråelva, en elv omgitt av marin leire i Stjørdal kommune, har det blitt 

gjennomført stabiliseringstiltak av leireelvebunn og elvebredd for å begrense leiretilførsel til elven. Det 

ble lagt 1-2 m tykk steinplastring oppå eksisterende elvebunn i de mest rastruede områdene, og vanlig 

elveforbygning i andre erosjonsutsatte områder.  Endringer i ferskvannssamfunnene ble undersøkt 

parallelt med stabiliseringstiltakene. Resultatene viste at vannkvaliteten var bedret og at bunndyr- og 

fisketetthetene økte i de steinsatte områdene (Berger mfl. 1997). Å gjennomføre lignende tiltak i 

Leirelva anses imidlertid ikke som en god løsning da vi ikke ser leire i bunnen i Leirelva, samt at det er 

knyttet risiko med graving i bankene. Dette fordi gravearbeid muligens kan lage sår i avsatt leire eller 

på andre måter destabilisere massene. For å bøte noe på leiretilførselen kan det dog være hensiktsmessig 

å reetablere kantvegetasjonen der det har vært hogstvirksomhet i øvre del, da vegetasjonen bidrar til å 

stabilisere massene i feltet.  

 

Ved befaring var det lav vannføring og det var da ikke tegn til leiretilførsel fra sidebekkene fra vest. 

Ved høy vannføring har det dog blitt observert at det kommer finpartikulært vann fra sidebekkene mot 

Leirebakken (bilder og pers.medd., Kjell Petter Solhaug), hvilket farger vannet og trolig bidrar med 

leiretilførsel i nedre del. 
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A) 

 
B) 

 

Figur 13. A) NVE-kart med utbredelse av leiregrunn langs Leirelva. B) Avsatt finstoff på bunnen i 

sakteflytende renneparti i nedre del. 
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A) 

 
B) 

 

Figur 14. Massetilførsel i Leirelva: A) Oljefilm og oker i elven i øvre del (oppstrøms segment 25), trolig 

resultat av organisk nedbrytning. B) Tilførsel av leire fra feltet, i segment 29/30. 
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Figur 15. Oversikt over fysiske inngrep og nummererte segmenter i Leirelva, inkludert sidebekk fra vest. 

Segmentenes habitatkvalitet er vist med farger. Se for detaljer om hvert segment. 
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HABITATFORHOLD 

Leirelva består av stryk, renneparti og gyteareal om hverandre, og i sum har elven god habitatkvalitet 

(tabell 9; se kart i figur 15). Fra utløpet og opp til segment 7 består elven hovedsakelig av sakteflytende 

renneparti, kun avbrutt av små stryksegment (2 og 4) og et lite gyteareal (segment 6). Elveløpet er 

naturlig og den morfologiske variasjonen er relativt god. Det er rikelig med grus i substratet, men relativt 

lite stor blokk og stein som kan tilby skjul (figur 16 A). Bankene, overhengende vegetasjon og døde 

trær bidrar imidlertid med en del skjulmuligheter for ungfisk. Gytearealet i segment 6 har relative gode 

gytevilkår, og det er også gode muligheter i stryksegment 2 og 4. Segment 8 og 10 er strykparti av hhv. 

god og svært god kvalitet, avbrutt av et lengre rennesegment (9). Rennesegmentet har mye finstoff i 

substratet og en del begroing, men morfologi og tett kantvegetasjon trekker opp kvaliteten (figur 16 B). 

I rennesegment 11 består substratet av finstoff, og kombinert med forbygninger og lite kantvegetasjon 

trekkes kvaliteten ned til dårlig. Segment 12 er et større gyteareal av moderat kvalitet. Strøm- og 

dybdeforhold er relativt god, men det er mye finstoff i substratet. Videre oppover til segment 30 er 

gradienten relativt liten og elven består for det meste av sakteflytende renneparti. Unntakene er 

gytearealene i segment 15, 18, 20 og 29 (figur 16 C), samt stryksegment 17, 22 og 24. Habitatkvaliteten 

i strekket er for det meste god som følge av bra morfologisk variasjon og et variert substrat med innslag 

av gytegrus, som gir både gode gyte- og oppvekstsvilkår. Enkelte segment har imidlertid dårlig eller 

moderat habitatkvalitet som følge av lite grus eller mye finstoff i substrat, og/eller at kantvegetasjonen 

er mangelfull (14, 16, 20, 26, 29). I stryksegment 30 og 31, av hhv. moderat og god kvalitet, er det 

ganske bra med skjul i substratet, men få gytemuligheter (figur 16 D). 

 

Den nordligste sidebekken fra vest (segment A1) har en kort strekning med tilstrekkelig vanndekning 

for anadrom fiskeproduksjon. Segmentet er av god kvalitet og består av et renneparti med greie 

skjulvilkår grunnet tett kantvegetasjon og grei morfologisk variasjon. Substratet består imidlertid av 

mudder som verken tilbyr skjul eller gytemuligheter (tabell 9; se kart i figur 15). 
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A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 

Figur 16. Habitatforhold i Leirelva: A) Rennesegment 1 har god habitatkvalitet. Morfologisk variasjon 

er god og kantvegetasjonen tett, men substratet tilbyr begrenset med skjul. B) Rennesegment 9 har tett 

kantvegetasjon som tilbyr skjul, men substratet består hovedsakelig av finstoff med en del begroing. C) 

Gytearealet i segment 20 har moderat kvalitet som følge av mye finstoff i substrat og relativt dårlige 

dybde- og strømforhold.  D) Stryksegment 30 har moderat kvalitet. Det er relativt gode skjulvilkår i 

substratet, men mangelfull kantvegetasjon trekker ned. 

  



 

Rådgivende Biologer AS 31 Rapport 3666 

Tabell 9. Mesohabitattype, habitatverdi, kvalitetskategori og areal for ulike elvesegmenter i Leirelva og 

sidebekken frå vest. Segmentene er avmerket i figur 15. 

Vassdragsdel Segment Type Morfologi Substrat Vegetasjon Verdi Kategori Areal (m2) 

Leirelva 1 Renne 4 3 3 10 God 638 

 2 Stryk 4 4 2 10 God 117 

 3 Renne 4 3 4 11 Svært god 138 

 4 Stryk 4 4 4 12 Svært god 78 

 5 Renne 4 2 3 9 God 562 

 6 Gyteareal 3 3 3 9 God 85 

 7 Renne 3 4 3 10 God 233 

 8 Stryk 3 4 3 10 God 478 

 9 Renne 4 2 4 10 God 536 

 10 Stryk 4 4 4 12 Svært god 118 

 11 Renne 3 1 2 6 Dårlig 132 

 12 Gyteareal 3 1 3 7 Moderat 1120 

 13 Renne 4 2 4 10 God 236 

 14 Renne 4 2 1 7 Moderat 148 

 15 Gyteareal 4 4 1 9 God 248 

 16 Renne 4 3 1 8 Moderat 310 

 17 Stryk 4 4 2 10 God 197 

 18 Gyteareal 4 4 2 10 God 357 

 19 Renne 4 4 1 9 God 232 

 20 Gyteareal 2 1 4 7 Moderat 676 

 21 Renne 4 4 1 9 God 366 

 22 Stryk 4 4 1 9 God 311 

 23 Renne 4 4 1 9 God 128 

 24 Stryk 4 4 1 9 God 166 

 25 Renne 4 4 1 9 God 165 

 26 Renne 4 1 1 6 Dårlig 508 

 27 Gyteareal 4 3 2 9 God 366 

 28 Renne 4 3 4 11 Svært god 193 

 29 Gyteareal 2 2 1 5 Dårlig 213 

 30 Stryk 4 3 1 8 Moderat 449 

 31 Stryk 4 2 3 9 God 573 

Sidebekk A1 Renne 4 1 4 9 God 34 

  Totalt  3,6 2,6 2,4 8,7 God 10111 
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SKJUL 

Opp til segment 21 er det generelt lite skjul for ungfisk i substratet, mens det derfra og oppover er større 

innslag av grovere substrat hvilket tilbyr skjulmuligheter. Gjennomsnittlig skjulindeks i nedre 

(målepunkt 7-11) og øvre del (målepunkt 12 og 13) er hhv. 2,3 og 8,8, hvilket tilsvarer hhv. lite og 

middels skjul. Økt skjul i øvre del trekker opp snittet for elven som helhet, slik at den blir 6,4 (middels 

skjul). Se figur 17 for vektet skjul på hvert av målepunktene og kart i figur 18 for fordeling av skjul i 

elven. I store deler av Leirelva består substratet av grus og finstoff, med lite innslag av stein og blokk. 

Det er også tegn til gjenklogging av substratet, spesielt i sakteflytende rennesegment der finstoff lett 

sedimenteres. Skjulmålingene på punkt 7-10, som viser lite eller svært skjul, reflekterer mangelen på 

grovt substrat og høyt innslag av finstoff. På dette strekket tilbyr imidlertid kantvegetasjon, døde trær 

og bankene en del skjul, men dette kommer ikke frem ved bruk av denne skjulmålingsmetoden som 

utelukkende tar for seg bunnsubstratet. I øvre del må ungfisk i større grad belage seg på skjul i substratet 

ettersom det er lite kantvegetasjon og døde trær i elven. I sum for elven anses det å være noe begrenset 

med skjulmuligheter for ungfisk. 

 

 

Figur 17. Vektet skjul på hvert av målepunktene i Leirelva. Målepunktene er fra nederst i elven (venstre) 

til øverst (høyre). Rød stiplet linje indikerer gjennomsnittet for hele elven. Målepunktene er kartfestet i 

figur 18. 
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Figur 18. Plassering av målepunkt og fordeling av skjul for ungfisk i Leirelva, registrert i august 2021. 
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GYTEOMRÅDER 

Det er generelt rikelig med gytemuligheter i Leirelva, både på de definerte gytearealene, men også på 

flere av de øvrige mesohabitattatypene der det er innslag av gytegrus (figur 19). Strekket som tilbyr 

flest gytemuligheter befinner seg i midtre del av elven, fra segment 6 til 29, med unntak av rennesegment 

9, 11, 13 og 26. Her er også de to største gytearealene, segment 12 og 20, som har moderat kvalitet 

grunnet hhv. en del finstoff i substratet og en kombinasjon av finstoff og liten dybde (figur 16 C). Det 

er også relativt gode gytemuligheter i segment 2-4.  På den korte strekningen i sidebekken fra vest er 

det ikke gytepotensiale grunnet mudderbunn. I sum anses ikke mangel på gytemuligheter som 

begrensende for fiskeproduksjonen i Leirelva, men sedimentering av finstoff på gyteareal med liten 

gradient og lav vannfart gir dårligere kvalitet.  

 

 

Figur 19. Fordeling av gyteområder i Leirelva, registrert i august 2021. Fargene på kartet indikerer 

andel av elvearealet som er egnet som gytehabitat. 
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FLASKEHALSER FOR FISKEPRODUKSJON 

Generelt er det få, unaturlige flaskehalser for fiskeproduksjon i Leirelva og det anses å være tilstrekkelig 

med gytemuligheter i elven.  

 

Lite skjul i substratet er begrensende i deler av elven, spesielt i sakteflytende renneparti i nedre halvdel 

(se figur 13 B). Slike parti er ekstra utsatt for sedimentering av finstoff, som kan klogge igjen substratet 

og føre til mindre skjul for ungfisk og mikrohabitat for bunndyr.  

 

Leiretilførsel er en naturlig flaskehals i vassdraget, men som sannsynligvis har blitt forsterket av 

hogstvirksomhet i feltet i øvre del. Leiren har flere negative effekter, hvilket er nærmere omtalt i eget 

kapittel under morfologiske inngrep. 

 

Glissen eller mangelfull kantvegetasjon er også en begrensning for fiskeproduksjonen i vassdraget, 

hovedsakelig i segment 4-8 og 13-31 (se kart i figur 15). 

 

Ved ungfiskundersøkelser i 1995 (Sægrov mfl. 1995) og årlig etter 2018 (Hellen mfl. 2021) er det blitt 

fanget laks- og ørretunger oppstrøms det temporære vandringshinderet i Leirelva, og dette tilsier at 

gytefisk passerer dette punktet årlig. Hinderet er dermed ikke en flaskehals for ungfiskproduksjonene i 

elven.      

 

TILTAK 

Det er lite skjulmuligheter i substratet i nedre del av elven, og noe steinutlegg kunne derfor vært et 

aktuelt tiltak her. Det kan vurderes utlegg av stein med diameter 20-50 cm, i klynger og/eller 

langsgående rygger med flere lag stein i høyden (tabell 10). Dette vil kunne bedre skjulmulighetene for 

ungfisk og gi økt morfologisk og hydrologisk variasjon. Det er imidlertid en fare for at den kontinuerlige 

tilførselen av finstoff vil resultere i en gjenklogging av steinutleggene på sikt. Videre kan tiltaket 

muligens gi økt sannsynlighet for utgraving av bankene da utlagt stein ofte forflyttes i flomsituasjoner. 

Det kan i så fall virke mot sin hensikt hvis erosjonen av bankene, og dermed leiretilførsel, øker som 

følge av tiltaket.  

 

Det anbefales å reetablere kantvegetasjonen der denne er glissen eller mangelfull, med hovedfokus på 

segment 4-8 og øvre halvdel. Tett kantvegetasjon gir skjul og skygge for ungfisk, økt morfologisk 

variasjon og næringstilgang, samt at det stabiliserer bankene og virker som en buffer mot 

landbruksavrenning etc.  

 

Leiretilførsel i vassdraget er naturlig, og det er knyttet risiko ved omfattende tiltak i elvebunn og 

bankene. For å begrense leiretilførselen anses det mest hensiktsmessige å reetablere kantvegetasjonen 

og unngå hogst i feltet.  

 

Tabell 10. Liste over foreslåtte tiltak i prioritert rekkefølge i Leirelva, med estimert kostnad, effekt på 

ungfiskproduksjonen og effekt på morfologisk status i henhold til vannforskriften (VF). Se figur 15 for 

plassering av tiltak. Effekt på ungfisk gjelder for vassdraget som helhet. 

Nr. Lokalisering Tiltak Kostnad 
(x 1000 kr) 

Effekt 

ungfisk (%) 

Effekt 

VF 

1. 5, 6, 7, 9 Steinutlegg  20-30 5-10 Nei 

2. 1, 4-8, 11-31 Reetablere kantvegetasjonen* 0* 5-10 Nei 

*Høyere kostnader ved aktiv gjenplanting, eller dersom det må bygges gjerder. 
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