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Fylkesmannen i Innlandet, Pb 987, 2604 LILLEHAMMER 

 

Vår referanse: SL/je         09.09.2020 

 

KLAGE PÅ VEDTAK OM OPPHEVELSE AV PÅLEGG OM UTSETTING AV AURE I 
LÅGEN OG MJØSA. 

 

Konklusjon: Lågen fiskeelv SA påklager med dette Fylkesmannens vedtak av 29.7.2020 om å 
stanse settefiskprogrammet for Lågen og Mjøsa. Vi ber med henvisning til forvaltnings-
loven § 42 Fylkesmannen utsette iverksettingen av vedtaket, slik at man unngår et eventuelt 
kortvarig avbrudd i settefiskprogrammet.  

Fylkesmannen i Innlandet vedtok den 29.7.2020 å oppheve pålegget til Opplandskraft DA om 
utsetting av aure i Lågen og Mjøsa. I brev av 17.8.2020 blir klagefristen fastsatt til 10.9.2020. 
Vedtaket kom vel ett år etter at varsel var sendt ut. Det kom inn ni uttalelser til varselet, og vi vil i 
klagen noen ganger referere til disse.  

Lågen fiskeelv SA er en sammenslutning av alle grunneierlag i Lågen og Gausa. De enkelte 
grunneierlag følger i hovedsak kommunegrensene, med unntak av der kraftstasjoner og tilhørende 
demninger gjør det naturlig å bruke demningen som grense. Lågen fiskeelv sone 1 SA dekker 
strekningen fra Vingnesbrua i Lillehammer og opp til Hunderfossen kraftstasjon, og den delen av 
Gausa som ligger i Lillehammer kommune. Sone 2 er strekningen fra Hunderfossen kraftstasjon til 
kommunegrensa mot Ringebu, sone 3 ligger i Ringebu kommune, mens sone 4 dekker Sør-Fron 
kommune opp til Harpefossen. Oppstrøms Harpefossen følger soneinndelingen 
kommunegrensene.  Sone 9 er den delen av Gausa som ligger i Gausdal kommune. Lågen fiskeelv 
SA og de enkelte sonene forvalter fisket i Lågen med egne fiskeoppsyn, salg av fiskekort og ulike 
tilretteleggingstiltak for sportsfiske. Forvaltningen av fisket skjer etter egen driftsplan vedtatt 
5.4.2001. Lågen fiskeelv SA har en nettside med adresse www.laagen-fiskeelv.no med 
informasjon om samvirkeforetaket og fisket i Lågen.   

Lågen fiskeelv SA påklager med dette Fylkesmannens vedtak av 29.7.2020 om å stanse 
settefiskprogrammet. Klagen gjelder altså vedtaket som retter seg mot Opplandskraft DA og 
opphevelse av pålegget fra 12.3.2004 om å sette ut 15 000 to årige aure i Lågen og Mjøsa. Vi 
mener vedtaket kommer på feil tidspunkt sett i forhold til en nødvendig revisjon av 
konsesjonsvilkårene for Opplandskraft DA og Hunderfossen kraftverk, som må komme når det 
midlertidige manøvreringsreglementet går ut i mai 2022. Vi påstår også konsesjonen av 20. mai 
1960 ikke gir departementet (nå Fylkesmannen) hjemmel til å oppheve påbudet om utsetting av 
yngel/settefisk i konsesjonsvilkåret punkt 5, 2. avsnitt.  
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Lågen fiskeelv SA ser at oppgangen av Hunderaure i fisketrappa i Hunderfossen har gått betydelig 
opp de to siste årene, samtidig som andelen naturlig rekruttert fisk har økt. Vi mener likevel det er 
for tidlig å oppheve pålegget om utsetting av aure nå. Fylkesmannen må være rimelig sikker på at 
den naturlige rekrutteringen av Hunderaure vil holde seg på et tilsvarende nivå som før 
reguleringen av Hunderfossen, før pålegget blir opphevet. Der er vi ikke enda. Utsetting av 
settefisk har pågått siden 1965, altså i 55 år. Noen få år til med settefisk, fram til evaluering av 
midlertidig manøvreringsreglement og tiltak for sikrere nedgang av smolt og utgytt fisk 
(vinterstøing) forbi Hunderfossen kraftstasjon er gjort, kan umulig gi noen nevneverdig negativ 
påvirkning på den genetiske diversitet. Det Fylkesmannen eventuelt kan vurdere nå, er å redusere 
antall settefisk pr. år til f.eks. 10 000. 

Høringsrunden i mars-april 2019 viste bred og stor motstand til å stanse settefiskprogrammet nå.  

Vi begrunner klagen vår med følgende: 

1. FISKE BIOLOGISKE MOMENTER.  

1.1. Utvikling og status for Hunderørret populasjonen. 

I henhold til konsesjonen av 20. mai 1960 skal påbudet om utsetting yngel/settefisk kompensere 
for tap av gyte- og oppvekstområder som reguleringen av Hunderfossen førte med seg. Når 
Fylkesmannen vurderer om påbudet om utsetting av yngel/settefisk kan oppheves, må 
populasjonens størrelse i dag vurderes i forhold til slik den var før regulering av Hunderfossen i 
1960, og ikke forholdene i 2015, eller på 1970 og 1980 tallet da fiskestammen var nær utryddet. 
Heller ikke perioder med sykdom og sopp er noe relevant sammenligningsgrunnlag.  

1.1.1. Status før regulering av Hunderfossen. 

Vi vet en god del om forholdene før 1960, også fordi det ble holdt rettslig skjønn som følge av 
vassdragsreguleringen. Professor Per Aass var sakkyndig under skjønnet og overskjønnet i 1969.  

I boka om Hunderørreten av Fredrik Heitkøtter, 1981, referer han fangststatistikk fra teinlagfisket 
som foregikk før reguleringen av Hunderfossen. Det ble årlig fanget mellom 400 og 1000 fisk. I 
tillegg kom drivgarnfisket lenger ned i Lågen og sportsfisket. Heitkøtter og andre med lang 
erfaring fra teinlagfisket, antok fangsten tilsvarte om lag en fjerdedel av oppgangen. Forholdstallet 
bygger på gytehyppighet og aldersintervall på gytefisken, forutsatt opprettholdelse av bestanden. 
En må da anta oppgangen av gytefisk før reguleringen var flere tusen fisk, sannsynligvis mellom 
2000 og 4000 fisk.  

Noe eksakt fangststatistikk for alle dreggfiskere og garnfiskere i Mjøsa finnes ikke, men antall 
fiskere og rapporter fra fiskere som har ført fangststatistikk, gir gode anslag.  I Mjøsa har flere 
forskere beregnet årlig avkastning på 1960 tallet til 9-13 tonn pr. år. Se NINA rapport 1498 fra 
mai 2018.  Heitkøtter sier i sin bok at en gjennomsnittlig fangst på 10 tonn pr. år ved dreggfiske 
synes som et nøkternt tall. Han bygger da på fangstatistikk fra fiskeforeninger, og observasjoner 
av antall fiskere i de ulike delene av Mjøsa.  

1.1.2. Populasjonens størrelse og sammensetning i dag.  
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Oppgangen av gytefisk i fisketrappa i Hunderfossen svinger mye fra år til år. De ti siste årene har 
den vært fra 305 fisk til 1098 fisk. Størst oppgang var det i 2018 med 1098 fisk, dernest i 2017 
med 858 fisk. Andelen settefisk har fra og med 2014 ligget rundt 35 %, mens andelen for hele 
perioden med registreringer (1978-2018) har svingt mellom 32 % og 63 %.  

Fylkesmannen har gjort ungfiskregistreringer siden 1997 på den regulerte strekningen nedstrøms 
Hunderfossen. Registreringene er gjort årlig på tre stasjoner, hvorav «Jernbanebrua» er den mest 
interessante med desidert flest ungfisk. Tettheten har i hele perioden ligget på 20-40 fisk (inkl. 
årsyngel) pr. 100 m2, med unntak av en topp i 2012 og 2013. Antall ungfisk på stasjon Bruhølen 
varierer mer, med 10-60 ungfisk pr. 100 m2. I stasjon Langteinlaget er antall registrerte ungfisk 
svært lavt, delvis på grunn av vanskelige forhold for el-fiske. Antall ungfisk på den regulerte 
strekningen ligger i 2017-2018 på et gjennomsnittsnivå for hele perioden 1997-2018. Det er altså 
ingen tilsvarende økning i antall ungfisk, som i antall oppvandrende gytefisk i fisketrappa.  

Fylkesmannen ser ut til å sette likhetstegn mellom økt oppgang av gytefisk i fisketrappa i 
Hunderfossen de to-tre siste årene og hele populasjonens størrelse. Det kan vi ikke gjøre, uten å 
trekke inn endring av manøvreringsreglementet for Hunderfossen kraftstasjon i 2017. I det 
midlertidige manøvreringsreglementet er minstevannføring økt fra 1,8 til 5 m3/sekund, og det er 
gitt bestemmelser om vannslipp og lukemanøvrering som gir lokkeflommer for å lette fiskens 
oppgang. Vi antar det i stor grad er lokkeflommene og manøvreringen av lukene i demningen som 
har ført til økt oppgang i fisketrappa. Videofilming med drone over den regulerte strekningen 
nedstrøms demningen viser at det i august-september står et stort antall gytefisk på stekningen 
mellom jernbanebrua og demningen. (Kjetil Rolseth 2017). Lokkeflommer og luke-manøvrering 
har sannsynligvis ført til at flere av disse gytefiskene går opp fisketrappa enn tidligere. Det kan 
være positivt, forutsatt at smolt og utgytt fisk (vinterstøing) kommer levende ned igjen forbi 
kraftstasjonen og demningen. Hvis ikke, kan økt vandring opp fisketrappa heller være negativt, 
spesielt for Hunderørretbestanden nedstrøms Hunderfossen. Økt vandring opp fisketrappa behøver 
ikke bety at hele populasjonen har økt tilsvarende. Det kan like gjerne være at flere gytefisk enn 
tidligere finner veien fram til fisketrappa, istedenfor å bli stående på østsiden av demningen uten å 
komme videre. Sammenhengen mellom antall gytefisk i fisketrappa og størrelsen på hele 
populasjonen er usikker av flere grunner: 

1. Små og mellomstore fisk bruker fisketrappa oftere enn store fisk. Flere fisk i fisketrappa kan tyde 
på en økt populasjon, men med en større andel små og mellomstore fisk. 

2. Ved skifte av overvåkingsmetode fra manuell telling til videokamera i 2016 oppsto et behov for 
kalibrering av videoovervåkingen. (Andre fiskearter, fisk som går opp og ned og opp igjen i trappa, 
fisk som går opp flere ganger m.v.) Begge tellemåter ble bare brukt i 2016, mens overlapp i flere år 
ville gitt en sikrere kalibrering.  

3. Overlevelse av ungfisk avhenger av mange faktorer. I prinsippet kan en periode med få gytefisk og 
gode oppvekstforhold for ungfisk gi like god rekruttering som en periode med mange gytefisk og 
dårlige forhold for ungfisk. Vi vet noe om antall ungfisk på den regulerte strekningen, men ikke 
noe om ungfisk nedstrøms Hølsauget.  

Flere gytefisk i fisketrappa og oppstrøms demningen kan også innebære færre gytefisk nedstrøms 
demningen. Så lenge smolt og vinterstøing ikke kommer levende ned igjen over demningen, vil 
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økt oppvandring i fisketrappa faktisk kunne være negativt for Hunderørret bestanden i nedre del 
av Lågen og i Mjøsa.  

Universitetet i Oslo (UiO), Centre for Ecological an Evolutionary Synthesis (CEES), påpeker i sin 
uttale til Fylkesmannen av 11.6.2019 at to til tre år med gode oppganger i fisketrappa ikke er et 
tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å endre forvaltningsregimet for Hunderørreten.  Forskerne 
sier: 

«Det tar omtrent 7 år for ville Hunderørreter å bli kjønnsmodne, og mange reproduktive (store) 
fisk er eldre enn dette. Det betyr at det tar minst 7 år før forandringer i naturlig rekruttering vil 
bli synlig i antall og andel av vill gytefisk som går opp trappa. Identifisering av trender i 
bestandsutviklingen kan derfor ikke baseres på observasjoner fra kun de siste 2-3 årene; det 
bør minst baseres på de siste 2-3 generasjonene. 

 
I løpet av de siste 2-3 generasjonene har det vært store årlige variasjoner i antall gytefisk i 
fisketrappa (se figur 1 som er vedlagt brevet), og avhengig av hvilke år man ser på, kan man 
tolke at bestanden øker eller minker. For eksempel, hvis man kun ser på tidsrommet 1986-
1993, ser det ut til å være stor bestandsvekst. Men etter dette tidsrommet var det et kraftig 
utbrudd av soppsykdom, hvorpå gytebestanden kollapset. Dette kan skje igjen, og det er mulig 
at høyere vanntemperaturer kan øke sannsynligheten for sykdomsspredning. 

 
Det har også vært store svingninger i andelen av villfisk observert i trappa (del to av 
Fylkesmannens hovedargument). Derfor er det ikke mulig å slå fast at den naturlige 
rekrutteringen har økt hvis man kun baserer det på noen få år med høyere andel villfisk 
(andelen settefisk var over 50 prosent i lengre tid etter sykdomsutbruddet, og har kun blitt 
lavere de siste 7 årene, se figur 2). 

 
I tillegg er det risikabelt å støtte seg på antall og andel av vill oppvandrende gytefisk fra de 
siste årene, ettersom at flere ulike endringer har blitt utført nylig. Effektene av ny inntaksrist 
ved kraftverket (2011), og nye regler for minstevannføring (2017), for eksempel, begynner 
først nå å vise seg i antall og andel av vill gytefisk i trappa. 

 
Samtidig har overvåkningsmetoden blitt endret fra individuelle fiskemerkinger og -målinger 
(1966- 2016) til videoovervåkning uten merking (fra 2016), hvilket gjør sammenligning av 
nåværende og tidligere oppgangstall vanskelig.» (Brev fra UiO:CEES 11.6.2019 side 3). 

 

Vi har fangstrapporter fra sportsfiskere i Lågen, og Fylkesmannen har også innhentet 
fangstrapporter fra fiskere på Mjøsa. I tida fra år 2000 og fram til og med 2017 har 6-15 
dreggefiskere og 0-5 garnfiskere rapportert årlig. Det er et ganske lite antall. I 2018 lanserte 
Fylkesmannen en App for fangstregistrering, som mange dreggefiskere tok i bruk. I alt 64 
dreggefiskere rapporterte fangst av 945 storørret. Alle fisk under minstemålet og vel 50 % av 
fisken over minstemålet ble satt ut igjen. To garnfiskere rapporterte 59 fisk. Ikke alle dreggfiskere 
rapporterte vekt, men for de fiskene som ble veid er gjennomsnittsvekta 2,2 kg. Det gir en fangst 
på om lag 2 tonn i alt. Nå vet vi ikke hvor mange dreggefiskere det er på Mjøsa, så totalfangsten 
kan vi bare spekulere i. Vi vet at garnfiske i Mjøsa har gått betydelig ned, og at dreggfiske tidvis 
har gitt gode fangster, men utover det ser vi ingen sikker og langsiktig trend på at hele 
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populasjonen har økt vesentlig. I rapport 1498 Storørret i Norge fra mai 2018 sier NINA i kap. 3.1 
at oppdatert kunnskap om fiskebestandene i Mjøsa mangler.  

I Lågen fiskeelv sone 1 har fangstene av Hunderørret ligget stabilt på 100-120 fisk og 200-300 kg 
i flere år1. Her har vi «bag-limit» på fem fisk pr. fisker og sesong. Det kan like gjerne være 
nedgang i garnfiske i Mjøsa, «fang og slipp» av villfisk i Mjøsa og Lågen og Lågen fiskeelv sone 
1 sine egne fangstbegrensninger som har gitt en eventuell økning i populasjonen, som det 
midlertidige manøvreringsreglementet i Hunderfossen. I så fall bør økningen også komme fiskerne 
til gode, ikke Opplandskraft DA i form av innsparte kostnader til produksjon av settefisk.  

Fangstene i nedre del av Lågen ligger i dag på et langt lavere nivå enn før reguleringen av 
Hunderfossen.  

Skal en få et tilstrekkelig sikkert estimat på utviklingen i Hunderørret populasjonen, må endringer 
i oppgangen i fisketrappa observeres over flere fiske-generasjoner, og rapporteringen av fangster i 
Mjøsa må komme inn i mer regulære former.  

Videokameraet i fisketrappa måler høyde på fisken, som igjen gir estimater på lengden på 
oppvandrende fisk, men vi i Lågen fiskeelv har etter 2016 ikke sett noe statistikk på størrelse- og 
aldersfordeling på gytefisken. Vi vet heller ikke noe om andelen ungfisk i Mjøsa og nedre del av 
Lågen, nedenfor tunnelutløpet og Hølsauget.  

1.1.3. Genetikk 

Generelt legger Miljødirektoratet opp til å styrke det naturlige produksjonsgrunnlaget for fisk i 
regulerte vassdrag, framfor fiskeutsetting. Der man kan oppnå et høstbart overskudd med 
vannførings- og habitattiltak, skal fiskeutsettinger opphøre eller reduseres heter det i punkt 8.3 i 
Veileder M-721 | 2017. Fylkesmannen sier i sitt vedtak at det ikke kan utelukkes at fiskeutsetting 
medfører uønsket genetisk effekt på aurestammen. Embetet viser til en genetisk undersøkelse 
gjennomført av Universitetet i Oslo. Denne er imidlertid ikke publisert. Forskerne der sier om 
skjellprøvene og de foreløpige resultatene av analysene: 

«Det er mange års forskjell mellom prøvene tatt i 1909 og senere. Vi analyserte derfor hvor mange 
SNP-markører som endret seg i hver tidsperiode korrigert for antall år mellom hver prøve. Da fant vi 
at endringen fra 1909 til 1961 var stor, men endringen fra 1961 til 1977 var relativt sett svært stor. 
Endringene fra 1977-1989 og fra 1989-2003 var derimot små (figur 1b).» (Tilleggsinformasjon: 
Forundersøkelser av skjell av Hunderørret. Asbjørn Vøllestad, UiO. Se vedlegg). 

De sier videre at forundersøkelsene indikerer at en detaljert studie med nye og mer presise 
metoder for genotyping bør gjennomføres. Vi kan konkludere med at: 

 Det var en stor endring i Hunderørretens genetikk fra 1905-1960, en periode uten 
kultivering. 

 Fra 1961-1977 var endringen relativt sett svært stor. I denne perioden var 
Hunderørretstammen liten og truet, og kultiveringen var i en startfase. Det nåværende 

                                                           
1 Tall basert på rapporter fra fiskere og svarprosent på ca. 60. Mange av fiskene blir satt ut igjen.   
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klekkeriet ble først satt i drift i 1971-1972. Reglene for fangst av stamfisk og utsett er 
endret flere ganger senere.  

 Etter 1977 har det bare vært små endringer i genetiske markører (her SNP2 markører). 

Det er verdt å merke seg at det er påvist betydelige endringer i Hunderørretens genetikk i den 55 
år lange perioden fra 1905-1960, som var uten kultivering; men bare små endringer de siste 10-
årene (1977-2003). Forskerne sier det er behov for videre undersøkelser.  

Fylkesmannen har gitt Universitetet i Oslo et oppdrag med en genetisk undersøkelse av storauren i 
Lågen, kombinert med en utredning av hvordan et eventuelt framtidig stamfiskeuttak og 
settefiskproduksjon bør foregå for å begrense en mulig genetisk påvirkning av kultivering. Dette 
prosjektet bør avsluttes før settefiskprogrammet opphører.  

Dagens regime for utsett av fisk legger vekt på stamfisk av villfisk. Det blir brukt 15-20 fisk av 
hvert kjønn. Rogn fra en hunnfisk blir tilført melke fra tre hannfisk. Utsatt fisk er fettfinneklipt og 
blir ikke brukt som stamfisk. Settefisk produksjon vil nødvendigvis innebære at yngelen kommer 
fra et smalere utvalg av gytemoden fisk enn yngel klekt i elva. Vi har imidlertid ikke forskning 
som viser at bruken av settefisk de siste 40 år har ført til noen genetiske forandringer. Utsett av 
fisk i 2-5 år til, inntil konsesjonen er revidert og alternative tiltak for å bedre naturlig rekruttering 
av Hunderørret er vedtatt, kan umulig føre til noen uheldige genetiske forandringer på 
Hunderørretbestanden.  

En mulig veg å gå for å øke den genetiske diversiteten på settefisken er å bruke flere stamfisk til 
samme mengde yngel. (Hittil har ingen stamfisk gått tapt ved stryking). Genetisk testing av stamfisk før 
bruk er også en mulighet. Ellers er oppvekstsvilkårene for settefisken ganske lik forholdene i elva. 
Vanninntaket til settefiskanlegget er i Lågen og temperaturen i karene følger hele tiden 
vanntemperaturen i elva, også om vinteren.  

Vi føyer til at mange fiskere setter fanget villfisk ut igjen, mens den fettfinneklipte fisken blir tatt 
til matfisk.  

UiO, CEES, sier i sin uttale 11.6.2019 at modellsimuleringer viser at bestanden av Hunderørret vil 
avta raskt dersom settefiskprogrammet blir nedlagt uten at andre rekrutteringsfremmende tiltak 
settes inn. I verste fall kan bestanden bli redusert ned til kritisk nivå innen få tiår. Hensynet til 
genetikk må ikke føre til at hele bestanden av Hunderørret settes i fare. Vi må også huske at det 
langt på vei var settefisk-programmet som reddet bestanden på 1970 tallet.  

1.2 Manøvreringsreglement. 

Vi er nå midt inne i en periode med prøvereglement for manøvrering av vassdraget og 
kraftstasjonen, gitt av NVE etter søknad fra Opplandskraft DA. Det midlertidige manøvrerings-
reglementet kom som ledd i arbeidet med revisjon av konsesjonen, for å se effektene av økt 
minstevannføring og lokkeflommer. I NVE sin tillatelse er også nedvandring av smolt og utgytt 
fisk forbi dammen omtalt. Prøvereglementet ble iverksatt 19.05.2017 og gjelder fram til 

                                                           
2 SNP, fra engelsk, single nucleotide polymorphism 
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18.05.2022. Se brev av 16.05.2017 fra NVE til Opplandskraft DA. Minstevannføringen er økt til 5 
m3/sekund og det er gitt regler for bruk av luker og vannslipp for lokkeflommer. Begge tiltak må 
en forvente har bidratt til den økte oppgangen av gytefisk.  

Det midlertidige manøvreringsreglementet er det eneste alternative tiltaket til settefisk-
programmet som «er på plass», men hva når prøvereglementet løper ut i mai 2022? Evaluering av 
tiltaket mangler i dag. Pålegget om utsetting av yngel/settefisk kan etter vår mening ikke oppheves 
før det er avklart om tilstrekkelig økt minstevannføring og lokkeflommer blir en del av det 
permanente manøvreringsreglementet. Det nye permanente manøvreringsreglementet må også ses 
i sammenheng med tiltak for å hindre turbindød for fisk på nedvandring. Både manøvrerings-
reglement og andre rekrutteringsfremmende tiltak hører hjemme i en revisjon av 
konsesjonsvilkårene, som uansett må komme. Se også punkt 4 under. 

Både Lågen fiskeelv SA og Fylkesmannen har tidligere framholdt at arbeidet med revisjon av 
konsesjonsvilkårene etter vannressursloven § 28 må holde fram, også i prøveperioden med et 
midlertidig manøvreringsreglement. Se brev av 16.05.2017 fra NVE, og de uttalelser som ble gitt 
til søknaden om endret manøvreringsreglement. Da blir det etter vårt syn feil å oppheve ett 
konsesjonsvilkår nå, uten å se det i sammenheng med andre konsesjonsvilkår og alternative 
rekrutteringsfremmende tiltak.  

1.3 Fisk på nedvandring forbi Hunderfossen kraftstasjon. «Turbindød».  

I konsesjonsvilkårene av 20. mai 1960 punkt 5, 3. avsnitt gis departementet fullmakt til å pålegge 
sperreanordning for fisk foran innløp og tunnelutløp, dersom departementet fant det påkrevet. Det 
ble gjort. I 2011 byttet så Opplandskraft ut rista i inntaket til tunellen for kraftverket og turbinen. 
Det ble satt inn en rist med lysåpning 10 cm mellom spaltene, istedenfor 6 cm som tidligere. 
Opplandskraft DA har forklart byttet med at det forenkler rensk av greiner og brask foran rista. 
Smolt og støing på nedvandring følger vannstrømmen forbi demningen. I perioder med høy 
vannføring går en del fisk over isluka, mens de under normalvannføring og lav vannføring går mot 
inntaket til kraftstasjonen. Konsekvensen av skiftet av rist blir at både smolt og mange utgytt fisk 
(støing) av Hunderaure passerer rista, kommer inn i tilløpstunnelen og går gjennom turbinene. Det 
overlever ikke støingene. Mange smolt som passerer en turbin dør, enten med det samme, eller 
senere på grunn av skader.  

Fylkesmannen i Oppland ga i 2014 Opplandskraft DA pålegg om utredning og tiltak for å hindre 
at store mengder fisk på nedvandring går i turbinene. Nå er «turbindød» for nedvandrende fisk en 
problemstilling i flere regulerte vassdrag og NINA ved Torbjørn Forseth og Jon Museth startet 
opp et prosjekt i 2017 – SafePass prosjektet. I Hunderfossen ble 50 støinger fanget, de fikk 
påmontert telemetri sendere og ble satt ut igjen i dammen ovenfor demningen. Sluttrapporten for 
SafePass prosjektet skulle etter planen presenteres på «Mjøs-seminaret» 18. mars i år, men på 
grunn av korona pandemien ble seminaret avlyst. En foreløpig versjon av rapport 1861 fra NINA - 
Vandringsløsninger for fisk i regulerte vassdrag3 - sier blant annet:    

                                                           
3 Rapporten av august 2020 er ferdigstilt, men venter på formell kvalitetssikring.  
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 Både undersøkelsene i regi av SafePass prosjektet og Kraabøl m.fl. 2013, 2015 dokumenterer 
at en stor del av smolten passerer turbinene i Hunderfossen på nedvandring4. Mange smolt dør 
eller får alvorlige skader. Hvor stor overlevelsen er kan en ikke si noe særlig sikkert om.  

 I Hunderfossen er lysåpningen i varegrinda 10 cm og det meste av vinterstøingene kan passere 
denne. Sju av 47 støinger i forsøket passerte helt sikkert grinda, mens det for seks støinger var 
usikkert om de passerte grinda eller gikk ned en nærliggende isluke. Den vanligste 
nedvandrigsveien var gjennom en av de fem flomlukene som var åpne under utvandringen. 
Under forsøket var det vårflom og gode nedvandringsforhold. Tidligere studier av 
nedvandrende støing ved Hunderfossen har vist at en større andel (30-50%) passerte 
varegrinda (Kraabøl m.fl. 2013, 2015). Dette skyldes trolig årlig variasjon i vannføring i 
nedvandringsperioden, og man må derfor regne med store årlige variasjoner i andelen støing 
som går inn i kraftverket.  

 I begge forsøks-lokalitetene (Bjørsetdammen i Orkla og Hunderfossen i Lågen) bidro dammen 
og kraftversinntaket til betydelige forsinkelser i nedvandringen.  

 Prosjektet presenterer mønsterpraksisløsninger for små og mellomstore kraftverk. For store 
kraftverk med slukeevne over 90-100 m3/s er mønsterpraksis for sikker nedvandring av smolt 
og støing utfordrende både teknisk, driftsmessig og økonomisk. Flere tiltak er testet i 
datamodeller, men så langt virker bare et grindbasert ledegjerde lovende. NINA planlegger en 
fullskala test av et slikt gjerde i 2021.  

Det er når det går tilstrekkelig med vann over isluka at smolt og støinger kommer seg over 
demningen og videre ned til Lågen og Mjøsa i live. Resultatene fra SafePass prosjektet må 
publiseres og tiltak være bestemt før det kan være aktuelt å oppheve påbudet om utsetting av 
yngel/settefisk.  

Vi reiser også spørsmål ved hvorfor ikke noe er gjort med rista på de seks år som har gått etter 
pålegget i 2014.  

Det hjelper ikke om det går opp ca. 1000 gytefisk i året, når mye av smolten og mange støinger 
dør under nedvandringen til Mjøsa, på vei gjennom turbinen. Det tar 2-6 år før yngelen blir smolt 
og vandrer ned til Mjøsa. Det betyr at vi ikke ser den eventuelle effekten av økt oppgang av 
gytefisk igjen i fiskestammen i Mjøsa før det er gått flere år. 

Prinsipielt må Opplandskraft DA oppfylle alle konsesjonsvilkår før noen av de blir frigitt.  

1.4 Driftsstans i Hunderfossen kraftstasjon. Settefisk som beredskapstiltak. 

Den 10. juli 2019 var det driftsstans i Hunderfossen kraftstasjon på grunn av utfall på Statnett sitt 
ledningsnett. Da stopper vannstrømmen ut fra tunnelutløpet ved Hølsauget, samtidig som en eller 
flere luker i demningen blir åpnet. Det tar tid før vann over flomlukene kommer ned til Hølsauget, 
4,2 km nedstrøms demningen. Vi kan ikke si nøyaktig hvor lang tid, men vi antar mellom 15 og 
20 minutter. Det er mer enn lenge nok til at vannstanden i Hølsauget synker drastisk med om lag 
0,5 meter og fisk blir sperret inne mellom steinene i elvekanten. Denne hendelsen ble dokumentert 

                                                           
4 SafePass  prosjektet og forsøk i dammen ved Laudal kraftverk i Mandalselva, viser at det betyr mye hvor i dammen 
smolten kommer inn, og om den har en alternativ veg ned forbi kraftstasjonen. 
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ved foto av en fisker. Hundrevis av småfisk strandet. Den 1. august samme år var det en lignende 
hendelse. Se vedlagte reportasjer i Gudbrandsdølen Dagningen 25. juli 2019 og i Lillehammer 
Byavis 8. august 2019. 

Torsdag 13. august i år var det igjen en driftsstans, men da var det ingen fiskere ute på de aktuelle 
stedene i elva, så de eventuelle konsekvensene av driftsstansen kjenner vi ikke.  

Der er også kjent at vannslipp i vinterhalvåret over isluka og/eller flomluker kan skape isgang 
nedstrøms demningen. På den regulerte strekningen vil isgang fort få negative følger for yngel.  

Hendelser med utfall på ledningsnettet til Statnett må vi regne med vil skje også i årene som 
kommer, og følgen blir at driftsstans er noe som etter all sannsynlighet vil inntreffe fra tid til 
annen også i framtida. Det samme gjelder vannslipp om vinteren. Konsekvensen for fisken vil 
avhenge av når på året det skjer. Fra tid til annen kan store mengder fisk stryke med på grunn av 
stranding eller isgang. Med dagens turbiner og styringssystemer i kraftstasjonen ser vi et klart 
behov for en beredskap i form av settefisk.  

1.5 Ytre hendelser som kan påvirke Hunderørretbestanden. 

Vannkvaliteten i Mjøsa er tilfredsstillende, men ustabil. Tilgangen på byttefisk vet vi pr. i dag lite 
om. Vi har erfaring for at ulike eksterne forhold som flom, soppangrep og ulike utbyggingstiltak, 
kan ødelegge store deler av en årsklasse av villfisk, eller lokale forekomster av yngel og ungfisk. 
Det er bare en måte å kompensere slike tap på: utsetting av settefisk.  

Nye Veier AS starter nå utbyggingen av ny E6 fra Biri til Hunderfossen i Øyer. På Fåberg østside 
og i Øyer vil den nye motorvegen passere sidevassdrag til Lågen. Vi kan ikke se bort fra faren for 
tilslamming av vannet i sidevassdrag i anleggsperioden. Dersom det skjer og gir skader på 
fiskebestanden vil det være entreprenør eller Nye Veier AS sitt ansvar. Riktignok kan slik skader 
kompenseres økonomisk, men bare settefisk kan reparere skader på fiskebestanden. Selv om 
regulanten ikke kan pålegges et settefiskprogram med bakgrunn i beredskap for mulige framtidige 
eksterne hendelser, vil det være et moment ved siden av andre momenter.  

1.6 Andre tiltak for å bedre habitater og rekruttering av ungfisk.  

UiO, CEES, sier i sin uttale av 11.06.2019 at før fiskeutsetting kan stanses, må naturlig 
rekruttering sikres gjennom habitatrestaurering. De viser til at gyteområdene nedenfor 
Hunderfossen er en viktig faktor for bestandsutvikling uten et settefiskprogram. De største 
ørretene gyter sannsynligvis nedenfor Hunderfossen på grunn av størrelsesselektivitet i 
fisketrappa. Fordi de store ørretene har større reproduksjon, kan det være meget skadelig for den 
naturlige rekrutteringen hvis de gyter i områder der avkommet får dårlig overlevelse. 
Minstevannføring og restaurering av gyteområder med tilførsel av gytegrus e.l. blir viktig. 

1.7. Fiskeregler.  

UiO, CEES, uttaler i sitt brev av 11.06.2019 at en nedleggelse av settefiskprogrammet må 
kompenseres med betydelig reduksjon i fisket. Gitt samme forhold som de siste 50 årene, viser 
simuleringsmodellen deres at fisketrykket må reduseres med minst 50 prosent for at bestanden 
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skal kunne klare seg. Vedtaket fra Fylkesmannen har bare en «vente og se» holdning til fiskeregler 
i Lågen og Mjøsa. Vi er redd regler om fangstbegrensning fort vil komme for sent til å ha noen 
god virkning.  

I alle tilfelle vil en reduksjon av fangstene på 50 % komme i strid med formålet for 
konsesjonsvilkårene om fisk, og Lågen fiskeelv vil i en slik situasjon kreve nytt rettslig skjønn. 

1.8. Overvåking av Hunderørret bestanden framover. 

De detaljerte studiene forskere har gjort på Hunderørreten har bare vært mulig takket være 
merking av flere tusen fisk over en 50 års periode. Merkingen ble avsluttet i 2016. Det vil slik vi 
ser det være et tap at forskere i framtida ikke kan følge utviklingen i bestanden like godt som før, 
sett i forhold til endret forvaltning, fiskeregler, rekrutteringsfremmende tiltak, klima, sykdommer 
m.v.  

1.9. Sammendrag – fiskebiologiske hensyn. 

En stans i settefiskprogrammet nå uten andre kompenserende tiltak setter hele Hunderørret-
bestanden i fare. Det gjelder spesielt for fisk nedstrøms Hunderfossen og i Mjøsa. En stans i 
settefiskprogrammet kan fort ødelegge for det felles mål vi alle arbeider mot: En bærekraftig 
stamme av Hunderørret med naturlig rekruttering og god avkastning.  

Naturmangfoldloven (NML) §8 sier at «Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal 
så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger». Universitetet i Oslo og NINA 
sier begge at det i dag er mangler i kunnskapsgrunnlaget, både om bestandsstørrelse, genetisk 
diversitet, mulig påvirkning av fiskekultiveringstiltak, tiltak for sikker nedvandring av smolt og 
støing forbi Hunderfossen og behovet for fangstbegrensninger. Føre var prinsippet i 
naturmangfoldloven § 9 blir best ivaretatt ved at settefiskprogrammet vurderes sammen med andre 
tiltak, ved en revisjon av konsesjonen etter vannressursloven § 28.  

 

2. HJEMMEL FOR VEDTAK.  

2.1 Formell kompetanse til å oppheve et konsesjonsvilkår. Ugyldighet.  

Fylkesmannen i Innlandet viser til Kgl.Res. av 20.mai 1960 som hjemmel for å oppheve påbud om 
utsetting av yngel/settefisk i Lågen og Mjøsa. Punkt 1 i resolusjonen fra Regjeringen lyder: 
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De nærmere konsesjonsvilkårene følger altså av Industridepartementets tilråding. Disse består av 
ti punkter, der punkt fem omhandler tiltak for fiske. Det heter her: 

 

 

Ved tolking av konsesjonsvilkår tas det utgangspunkt i ordlyden. De fire avsnittene i punkt 5 har 
ulik kompetansetildeling fra Regjeringen til departementet. I tabellen under er avsnittene satt opp i 
tabellarisk form, for å synliggjøre kompetansetildelingen: 
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Avsnitt Innhold 
1 Kraftlaget plikter etter nærmere bestemmelser av vedkommende departement  å 

bekoste bygging,  dr ift         og  vedlikeho ld av  fisketrapp i Hunderfossen og inntaksdammen 
samt å foreta og     bekoste nødvendige  forandringer  i elveløpet fra Hølsauget til Hunder 
fossen for å lette fiskens oppgang under de nye vannføringsforhold. 
 

2 Kraftlaget plikter videre etter nærmere bestemmelse av vedkommende 
departement å sette ut yngel og/eller settefisk som kompensasjon for tap av gyte- 
og oppvekstplasser i vassdraget. 
 

3 Hvis vedkommende departement finner det påkrevet, plikter Kraftlaget å   anordne 
sperreinnretniger for fisk foran inntak og tunnelutløp. 

4 Dersom vedkommende departement finner det nødvendig og/eller ønskelig med 
års mellomrom å foreta biologiske undersøkelser i forbindelse med denne 
utbygging, plikter Kraftlaget å bære utgiftene til disse undersøkelser. 
 

 

Konsesjonsvilkårene for fiske inneholder to «skal tiltak» og to «kan tiltak».  

1. avsnitt. Kraftlaget plikter å bygge, drifte og vedlikeholde en fisketrapp. Departementet kan bare 
gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen, for eksempel om fisketrappa skulle anlegges på 
østsiden eller vestsiden av demningen, trinnhøyde og dermed antall trinn, fiskefelle m.v. 
Departementet har etter vår tolkning opplagt ikke fullmakt til å avlyse hele tiltaket.  

2. avsnitt. Kraftlaget plikter å sette ut yngel eller settefisk som kompensasjon for tap av gyte- og 
oppvekstplasser i vassdraget. Departementet kan gi nærmere bestemmelser om hvordan 
utsettingen skal skje, for eksempel med ett årige eller to årige fisk, antall settefisk, utsetting 
overfor eller nedenfor demningen m.v. Her også har departementet bare fått fullmakt til å gi 
nærmere bestemmelser om gjennomføringen av tiltaket, ikke til å avlyse hele tiltaket. Denne 
tolkningen styrkes av siste del av avsnittet: Settefisken er en kompensasjon for tap av gyte- og 
oppvekstplasser i vassdraget. Formålet med vilkåret vil ikke bli oppfylt om departementet skulle 
ha hjemmel til å oppheve det. 

3. avsnitt. Hvis departementet finner det påkrevet, skal Kraftlaget montere sperreinnretninger for 
fisk foran inntak og tunnelutløp. Dette tiltaket er det opp til departementet å avgjøre. Det er et 
typisk fullmaktsvilkår. For øvrig ble slikt pålegg gitt, og rist er montert.  

4. avsnitt. Dersom departementet finner det nødvendig å foreta fiskeribiologiske undersøkelser, 
skal kraftlaget bære kostnadene med undersøkelsene. Her også foreligger det et fullmaktsvilkår; 
det er opp til departementet å bestemme om og når fiskeribiologiske undersøkelser skal foretas.  

De fire vilkårene har ulik karakter med hensyn til delegasjon. Konsesjonsvilkårene i 3. og 4. 
avsnitt er typiske fullmaktsvilkår, mens kompetansetildelingen fra Regjering til departementet i 1. 
og 2. avsnitt er avgrenset til gjennomføringen av tiltakene. «Etter nærmere bestemmelser» viser 
her bare til hvordan tiltakene skal utføres. Det vil være meningsløst om plikten til å sette ut yngel 
eller settefisk kan omgås ved å beslutte 0 settefisk i en lang periode, uten tidsavgrensning. Dersom 
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meningen var å gi departementet alle fullmakter, ville alternativet være å bruke samme 
formuleringer om delegasjon i 1. og 2. avsnitt som i 3. og 4. avsnitt. 

Den eneste situasjonen der en kan tenke seg at Opplandskraft DA ikke lenger trenger å sette ut 
yngel eller settefisk, vil være om behovet åpenbart ikke lenger er til stede. Der er vi opplagt ikke i 
dag. Den regulerte strekningen har fortsatt en begrenset og usikker yngelproduksjon, og vi vet 
ikke hva som blir manøvreringsreglementet etter 2022. Fylkesmannens vedtak sier at pålegget om 
utsetting kan bli gjeninnført dersom Fylkesmannen finner at utviklingen i bestanden tilsier det. 
Dette forbeholdet gir inntrykk av at stansen i utsettingsprogrammet bare er midlertidig. I 
virkelighetens verden vil det bli svært ressurskrevende å starte opp igjen settefiskproduksjonen når 
anlegget har vært ute av drift i flere år, og de ansatte har sluttet. Se også punkt 3 nedenfor. Når vi 
ser hvor lang tid det har gått etter Fylkesmannens pålegg i 2014, mens vi fortsatt er uten tiltak for 
sikker nedvandring av smolt og vinterstøing, setter vi spørsmål ved hvor enkelt det blir å 
effektuere et framtidig pålegg om å gjenoppta settefiskproduksjonen. Både tekniske, 
personellmessige og økonomiske forhold ved oppstart av et nedlagt settefiskanlegg, tilsier at 
Fylkesmannens forutsetning om at Opplandskraft må være forberedt på å gjenoppta produksjon og 
utsetting av hunderaure på kort varsel, er urealistisk.    
 

Genetikk blir i forhold til konsesjonsvilkår av 20. mai 1960 et utenforliggende hensyn. I punkt 5, 
2. avsnitt omtaler Regjeringen selv formålet med utsettingsprogrammet; det er en kompensasjon 
for tap av gyte- og oppvekstplasser i vassdraget. Hensynet til genetikk blir da ikke relevant sett i 
forhold til kompetansegrunnlaget. Bare ved en full revisjon av konsesjonsvilkårene kan 
Fylkesmannen bringe hensynet til genetisk diversitet inn i vurderingene. 

Plikten til å sette ut yngel eller settefisk i 2. avsnitt, er etter vår mening altså ikke en plikt 
departementet kan oppheve. Departementet kan heller ikke delegere en mer omfattende fullmakt 
enn det selv har. Forutsetningen i vedtaket om at Opplandskraft må være forberedt på å gjenoppta 
produksjon og utsetting av hunderaure på kort varsel, er urealistisk. Skal settefisk-programmet 
opphøre, må det skje i samband med revisjon av konsesjonsvilkårene etter vannressursloven § 28. 
Sammenhengen mellom storørret populasjonen på den ene siden og manøvreringsreglement og 
andre fiskeribiologiske tiltak på den andre siden, tilsier også at stans av ett bestemt 
konsesjonsvilkår bare kan skje ved revisjon av de samla konsesjonsvilkårene.  

2.2 Tiltakskjønn stanser oppheving av påbud om utsetting av yngel/settefisk.  

Skade på gyte- og oppvekstområder etter reguleringen, med redusert reproduksjon av fisk som 
følge, er ved rettslige skjønn erstattet etterskuddvis. Først ved overskjønn den 11.11.1969 for 
perioden fra anleggsstart og fram til 1968 og så ved overskjønn 9.11.1976 for årsklassene 1969-
1974. For redusert reproduksjon for årsklassene etter 1974 ble det utmålt erstatninger i skjønn av 
22.11.1983. I dette skjønnet ligger det inne en forutsetning om at Opplandskraft DA fortsatt 
oppfyller de utsettingspålegg som ble gitt av Direktoratet for Vilt og Ferskvannsfisk den 14. april 
1980. Dersom forutsetningen endres, har A/L Lågen fiskeelv og Mjøsen Strandeierforening 
anledning til å kreve nytt skjønn. Etter 1983 har settefisk programmet hatt en god effekt og det er 
så langt ikke krevd noe nytt skjønn.  
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Skjønnet av 22.11.1983 for Sør-Gudbrandsdal herredsrett er et erstatningsskjønn, som også 
inneholder elementer av tiltaksskjønn, jamfør vassdragsreguleringsloven § 30, 4. avsnitt. I henhold 
til punkt 4.6 i Veileder M 721 | 2017 fra Miljødirektoratet kan et tiltaksskjønn ikke endres av 
påleggsmyndigheten.  

2.3 Forvaltningsloven.  

Direktoratet for Vilt og Ferskvannsfiske ga det første pålegget om utsetting av Hunderaure den 25. 
juli 1969. Det gjeldende utsettingspålegg ble gitt av Direktoratet for naturforvaltning den 
12.03.2004. Det skal settes ut 15 000 toårs aure i Lågen og Mjøsa. Pålegget omtaler også uttak av 
stamfisk og utsettings-tidspunkt.  

Opphevelse av pålegget om utsetting av yngel/settefisk kommer på initiativ av Fylkesmannen selv, 
uten at noen part har satt fram krav om det eller klaget. Etter forvaltningsloven § 35 bokstav a kan 
et forvaltningsorgan bare omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget, dersom endringen ikke 
er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser. 

Når ca. 35 % av fanget fisk er finneklipt utsatt fisk, utgjør det en betydelig del av fangsten.  
Opphør av settefiskprogrammet vil klart føre til reduserte fangster og tapte inntekter av 
fiskekortsalg for Lågen Fiskeelv SA. Avslutning av settefiskprogrammet nå vil altså være til skade 
for Lågen fiskeelv SA. Vedtaket av 29.07.2020 kommer dermed i strid med forvaltningsloven § 35 
bokstav a.  

2.4. Konklusjon. 

Etter dette påstår vi Fylkesmannens vedtak av 29.07.2020 om settefisk i Lågen og Mjøsa er 
ugyldig.  

 

3. SETTEFISKANLEGGET I HUNDERFOSSEN.  

Settefiskanlegget i Hunderfossen ble bygd i 1971 og er etter forholdene et stort anlegg. Det har 12 
startfôringskar, 18 plastkar a’ 10 m2 for yngel og 9 betongkar a’ 25 m2 for to-årig settefisk. 
Kapasiteten er 30 000 to-årige settefisk pr. år.  Bygningen med kummer, tekniske installasjoner og 
kontor er på ca. 950 m2. To fast ansatte drifter settefiskproduksjonen og overvåker fisketrappa.  

Fylkesmannen sier at utsettingspålegget kan vurderes på nytt, dersom oppvandring av gytefisk og 
fiskestammen går ned. Vi setter spørsmål ved hvor lett det vil bli å starte opp igjen settefisk-
anlegget etter flere år ute av drift. De tekniske installasjonene trenger både jevnlig drift og 
vedlikehold. Det er også noen kompetansekrav til de som skal drifte anlegget, med hensyn til  

 Stamfiske, stryking og yngelproduksjon 
 Produksjon av settefisk med regulering av vanngjennomstrømning i tankene og 

oksygenmengde i vannet  
 Fôring  
 Oppsyn og stell 
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 Utsetting av fisk i elva 
 Andre oppgaver som f.eks. telling av fisk i kummene 

Etter flere års stans tror vi det i praksis vil bli svært ressurskrevende å starte opp igjen med et nytt 
mannskap. Da må en heller vente med å stanse settefiskprogrammet til en er rimelig sikker på at 
Hunderørret-bestanden har blitt selvrekrutterende.   

 

4. KRAV OM REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR 

Lågen fiskeelv SA krevde i 2008 en endring av gjeldende konsesjon for Hunderfossen kraftverk. 
Målet med kravet var å bedre forholdene for Hunderørreten, og et viktig foreslått tiltak var 
endringer i manøvreringsreglement. Et midlertidig manøvreringsreglement ble innført i mai 2017. 
Det løper fram til mai 2022. I 2014 fikk Opplandskraft DA pålegg fra Fylkesmannen i Oppland 
om å gjennomføre undersøkelser og tiltak for å sikre at nedvandrende fisk ikke havnet i turbinene 
til kraftverket. Det pågår forskning ved NINA rundt nedvandringsproblematikk forbi demningen i 
Hunderfossen, som ikke er publisert. Både Lågen fiskeelv SA og Fylkesmannen har tidligere 
framholdt at arbeidet med revisjon av konsesjonsvilkårene må holde fram, med sikte på 
gjennomføring i 2022.  

 

5. KONKLUSJON 

Vi påstår Fylkesmannen i Innlandet sitt vedtak av 29.7.2020 er ugyldig, jamfør punkt 2 foran. 
Forbeholdet i vedtaket om at Opplandskraft DA må være forberedt på å gjenoppta produksjon og 
utsetting av hunderaure på kort varsel, mener vi er en urealistisk forutsetning.  

I alle tilfelle ber vi Miljødirektoratet oppheve vedtaket med bakgrunn i den store usikkerheten en 
stans i utsetting av settefisk nå skaper for populasjonen av Hunderørret i Lågen og Mjøsa. 
Pålegget om utsetting av yngel/settefisk i konsesjonen av 20. mai 1960 er i henhold til punkt 5 i 
konsesjonsvilkårene gjort for å kompensere for tapet av gyte- og oppvekstområder for 
Hunderørreten. Da må andre avbøtende tiltak være gjennomført, før pålegget kan oppheves. Det 
må være i strid med retningslinjene i Veileder M-721 | 2017 å stanse et konsesjonsvilkår om 
utsetting av fisk, uten at andre habitat- og rekrutteringsfremmende tiltak hverken er pålagt eller 
utført. En stopp i utsetting av Hunderaure i Lågen og Mjøsa må utstå til vi får en revisjon av 
konsesjonen til Opplandskraft DA for driften av Hunderfossen kraftstasjon.  

Påstand: 

Prinsipalt: Fylkesmannen i Innlandet sitt vedtak av 29.07.2020 om settefiskprogrammet i Lågen 
og Mjøsa kjennes ugyldig. 

Subsidiært: Settefisk programmet for Lågen og Mjøsa gitt av Direktoratet for naturforvaltning 
12.03.2004 endres til minimum 10 000 to årige aure årlig fra og med 2021. De øvrige 
bestemmelser i pålegget opprettholdes som før.  
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Midlertidig tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement for 

Hunderfossen kraftverk i Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland 

Vi viser til søknad av 22.12.2016 om tillatelse til midlertidig endring av manøvreringsreglement for 

Hunderfossen kraftverk. 

Innledning 

Det ble i kongelig resolusjon av 20. mai 1960 gitt tillatelse med manøvreringsreglement til en utbygging 

av Hunderfossen kraftverk. Manøvreringsreglementet har senere blitt justert den 05.11.1965 og 

02.07.1976.  

I gjeldende reglement står det følgende om minstevannføringer:  

«Tidsperiode  Minstevannføring (m³/s)  

01.07 – 15.07  15 m³/s  

16.07 – 01.09  20 m³/s  

02.09 – 10.09  15 m³/s  

11.09 – 20.09  10 m³/s  

21.09 – 30.09  5 m³/s  

01.10 – 30.06  Tilsvarende fisketrappens kapasitet, dog minimum 1,8 m³/s  

En del av det vannslipp som er pålagt avgitt i vinterhalvåret må slippes slik at kulpene mellom 

fisketrappa og dammen får vannutskiftning. 

Ovenstående vedtak gjelder inntil videre» 

NVE mottok i 2008 krav fra AL Lågen Fiskeelv om endring av gjeldende konsesjon for Hunderfossen 

kraftverk. Kravene var rettet mot å bedre forholdene for Hunderørreten. NVE har de siste årene mottatt 

flere henvendelser om kraftverkets påvirkning på Hunderørreten.  
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I 2014 fikk Opplandskraft DA pålegg fra Fylkesmannen i Oppland om å gjennomføre undersøkelser og 

tiltak for å sikre at nedvandrende fisk ikke havnet i turbinen til kraftverket. I den forbindelse gav NVE, 

for en kortene periode, midlertidig tillatelse til å fravike fra gjeldende manøvreringsreglement for å 

gjennomføre strømstudier foran inntaket til kraftverket på ulike vannføringer. NVE har vært i dialog 

med Opplandskraft DA våren 2016 om videre saksgang. Vi har nå mottatt en søknad om et midlertidig 

manøvreringsreglement i en 5-års periode fra våren 2017 for å samtidig gjennomføre vitenskapelige 

undersøkelser.  

Søknaden om midlertidig tillatelse til å fravike fra gjeldende manøvreringsreglement har til hensikt å 

finne gode løsninger som i større grad ivaretar hensynet til Hunderørreten gjennom økt vannføring i 

oppvandring- og nedvandringsperioder samt økt minstevannføring om vinteren.  

Vassdragsavsnittet som Hunderfossen kraftverk berører er prioritert i godkjent vannforvaltningsplan for 

Glomma vannregion. Miljømålet er særlig knyttet til å bedre forholdene for Hunderørreten. 

Om søknaden 

Vi refererer følgende fra søknaden: 

Opplandskraft DA (OK) søker med dette om midlertidig tillatelse til fravik fra 

manøvreringsreglementet for Hunderfossen kraftverk for å teste ut et nytt reglement over en 5- 

års periode. 

Det nye forslaget baserer seg på en intern manøvreringsintruks praktisert siden 2013, med 

ytterligere forbedringer, bl.a. i form av økt minstevannslipp gjennom vinteren. Forslaget er 

basert på nyere forskning, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til effekten av økt 

minstevannføring om vinteren og hvordan oppvandringen i fisketrappa responderer på ulike 

vannslipp og lukemanøvreringer. Etter installering av automatisk fisketeller i trappa i 2016, har 

vi fått unike muligheter for å teste dette siste. Lang tidsserie på ungfisktettheten på 

minstevannstrekningen gir gode muligheter for å vurdere effekten av økt vintervannføring. Vi 

mener det er hensiktsmessig å gjennomføre en slik prøveperiode sammen med vitenskapelige 

undersøkelser for å vurdere effekter og nytte, og eventuelt gjøre justeringer, før det sendes 

søknad om varig endring av manøvreringsreglementet. 

En mer fullstendig redegjørelse for dagens situasjon og bakgrunnen for søknaden er vedlagt. 

… 

Søknad om nytt midlertidig manøvreringsreglement for Hunderfossen kraftverk 

Bakgrunn 

I 2008 kom det krav fra AL Lågen Fiskeelv om omgjøring av manøvreringsreglementet for 

Hunderfossen kraftverk. NVE vurderte kravet å falle inn under prioriterte retningslinjer for 

omgjøringssaker som kunne vurderes etter § 28 i vannressursloven. Grunnlaget var hensynet til 

den nasjonalt verneverdige Hunderørret-stammen. I brev av 3.4.2009 kommenterte 

Opplandskraft DA (OK) kravet i to hovedpunkter: 1) Fordi Hunderørreten framsto som en 

livskraftig stamme, trolig med en smoltutgang, produksjon og avkastning (inkludert settefisken) 

på samme nivå som i tiden før utbyggingen, mente OK at forutsetningen og behovet for en 

omgjøring ikke var tilstede. 2) Det ble redegjort for ulike flaskehalser i Hunderørretens 

livssyklus som kunne relateres til driften av Hunderfossen kraftverk, og foreslått tiltak som 

kunne bedre situasjonen. Situasjonsbeskrivelsen og tiltaksforslagene var basert på forskning og 

diskusjoner med fiskefaglig ekspertise. 
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Det ble deretter ikke gjort noe videre vedtak i NVE om å behandle dette som en omgjøringssak. 

OK har gjennomført flere av tiltakene som ble foreslått i tilsvaret fra 2009, og nedfelt disse i en 

intern manøvreringsinstruks. I årene etter 2009 har det vært en positiv utvikling for 

Hunderørretstammen med rekordhøy oppgang og en økende andel villfisk. 

I vannforvaltningsplanen som ble godkjent av Klima- og Miljødepartementet i juli 2016, er 

Hunderfossen kraftverk prioritert som omgjøringssak, og miljømålet for vannforekomsten 

nedenfor kraftverket er «styrket storørretbestand». 

Videre har Fylkesmannen i Oppland i brev av 10.06.2014 gitt pålegg om å gjøre tiltak for å 

sikre at nedvandrende fisk i minst mulig grad går gjennom turbinene. Omfattende undersøkelser 

knyttet til dette pålegget har pågått siden høsten 2014. 

I løpet av 2016 har det vært ny kontakt mellom NVE og OK i sakens anledning. OK ser behovet 

for å formalisere et nytt reglement, og har også forståelse for at det kan være behov for 

ytterligere forbedringer utover det som praktiseres i gjeldende reglement og den interne 

instruksen. OK ønsker derfor nå å teste et nytt manøvreringsreglement for Hunderfossen over en 

5-års periode, og mener dette formelt kan gjøres gjennom en midlertidig tillatelse fra NVE til 

fravik fra gjeldende manøvreringsreglement (jf. Vannressurslovens §8 og forskrift om hvem som 

skal være vassdragsmyndighet etter vannressursloven). Det nye forslaget baserer seg på den 

interne manøvreringsintruksen nevnt ovenfor, men med ytterligere forbedringer, bl.a i form av 

økt minstevannslipp gjennom vinteren. Forslaget er basert på nyere forskning, men det er 

fortsatt usikkerhet knyttet til effekten av økt minstevannføring om vinteren og hvordan 

oppvandringen i fisketrappa responderer på ulike vannslipp og lukemanøvreringer. Etter 

installering av automatisk fisketeller i trappa i 2016 har vi fått unike muligheter for å teste dette 

siste. Lang tidsserie på ungfisktettheten på minstevannstrekningen gir gode muligheter for å 

vurdere effekten av økt vintervannføring. Vi mener det er hensiktsmessig å gjennomføre en slik 

prøveperiode sammen med vitenskapelige undersøkelser for å vurdere effekten og nytte, før det 

sendes søknad om varig endring av manøvreringsreglementet. 

I det følgende vil vi først si litt om gjeldende konsesjon og manøvreringsreglement og dagens 

status for Hunderørretbestanden. Deretter redegjøres for ulike flaskehalser i Hunderørretens 

livssyklus som er relatert til Hunderfossen kraftverk, og tiltak som kan bedre situasjonen. Dette 

er tiltak som er gjennomført etter 2009, og/eller som foreslås i nytt manøvreringsreglement. 

Forslag til nytt manøvreringsreglement presenteres til slutt. Tiltakskostnader både i form av 

krafttap og investeringer oppsummeres i eget vedlegg. 

Gjeldende konsesjon og manøvreringsreglement 

Konsesjon til utbygging av Hunderfossen og Ensbyfallene ble gitt ved Kgl res. av 20. mai 1960. 

I brev fra Industridepartementet av 5. november 1965 ble vilkårene supplert med bestemmelser 

om vannslipp, og at disse senere kan endres av departementet dersom det finner grunn til det. I 

brev fra Industridepartementet av 2. juli 1976 kom det nye endringer i bestemmelsene om 

vannslipp. Vedtaket skulle gjelde inntil videre, og er dagens gjeldende reglement: 

Tidsperiode Minstevannføring (m³/s) 

1.7 – 15.7 15 

16.7 – 1.9 20 
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2.9 – 10.9 15 

11.9 – 20.9 10 

21.9 – 30.9 5 

1.10 – 30.6 1,8 

 

I tillegg sier manøvreringsreglementet at reduksjon i vannføring skal skje suksessivt. 

Dagens status for Hunderørretbestanden 

Hunderørretbestanden er i positiv utvikling. Oppgangen i fisketrappa har blitt overvåket siden 

1966 (Figur 1), og det har aldri gått mer fisk i trappa enn den siste 5-års perioden fra 2012-

2016. I gjennomsnitt har det gått 609 ørret per år siden 2012. Tilsvarende for perioden 1980-

2011 var 321 ørret per år. 

Det er et viktig mål i moderne miljøforvaltning å sikre best mulig naturlig fiskeproduksjon. 

Spesielt gledelig er det derfor at økningen i fiskeoppgang først og fremst har skjedd ved styrket 

naturlig rekruttering, dvs. det er antall villfisk som øker mest. Andelen settefisk har den siste tre-

års perioden vært under 35 %, og dette har ikke skjedd siden begynnelsen av 1980-tallet. Den 

gang var imidlertid totaloppgangen færre enn 250 fisk. 

 

Flaskehalser for Hunderørretens livssyklus og mulige forbedringstiltak 

Det er mange flaskehalser i Hunderørretens livssyklus som mer eller mindre kan begrense 

oppgang, utvandring og naturlig rekruttering, og som er relatert til Hunderfossen kraftverk: 

 oppvandring forbi Hølsauget (tunnelutløpet fra kraftverket, ca. 4,4 km nedenfor 

dammen). 

 oppvandring på minstevannstrekningen 

 oppvandring i fisketrappa i Hunderfoss-dammen 

 nedvandring over dammen; både smolt og utgytt fisk 

 nedvandring på minstevannstrekningen etter gyting 

 tilgjengelige gyteområder på minstevannstrekningen 
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 tilgjengelige oppvekstområder for ungene på minstevannstrekningen 

 

I det følgende vurderes de ulike flaskehalsene og mulige tiltak for å bedre situasjonen. 

Vurderingen baseres på omfattende forskning og overvåking som har pågått kontinuerlig siden 

1970-tallet, og fortsatt pågår (jf. referanseliste). I tilknytning til hvert tiltak beskrives også 

kostnader, både i form av investeringer og eventuelt produksjonstap. 

Oppvandring forbi Hølsauget 

I Hølsauget er det samløp mellom det naturlige elveløpet og driftsvannet fra kraftverkstunnelen. 

Dersom det går for lite vann i elva, har ørreten problemer med å passere, men blir stående ved 

tunnelutløpet. Ved vannføringer i elva på 20 m³/s vandrer ørreten greit forbi, men ved 

vannføringer < 15 m³/s stopper oppvandringen (Kraabøl & Arnekleiv 2007). Det synes å være 

en terskelverdi for oppvandring et sted mellom 15 og 20 m³/s. Det relative forholdet mellom 

elvevann og driftsvann spiller sannsynligvis også en rolle. Forsøk har vist at lokkeflom på 60 

m³/s har god effekt (Kraabøl & Arnekleiv 2007). 

I perioden fram til 1.september vil det være minst 20 m³/s i elva, og oppvandring forbi 

Hølsauget er ikke noe problem i denne perioden. Ofte er det topper med høy vannføring i tillegg, 

som bidrar ekstra til å trigge oppvandringen. 

Tiltak: Dersom slike vannføringstopper ikke kommer naturlig i perioden 15. august – 10. 

september, vil OK slippe lokkeflom på 60 m³/s over ett døgn innen 20. september for å stimulere 

oppvandringen. Dette har vært nedfelt i den interne manøvreringsinstruksen, og foreslås også i 

det nye manøvreringsreglementet. Nedtrapping av lokkeflommen skal skje gradvis for å hindre 

stranding. 

En slik lokkeflom medfører i gjennomsnitt et produksjonstap på 0,2 GWh per år (basert på 

statistikk fra 2001-2015). 

Oppvandring på minstevannstrekningen 

På minstevannstrekningen mellom Hølsauget og Hunderfossen går oppvandringen greit ved en 

vannføring på 5 m³/s (Kraabøl & Arnekleiv 2007). Dersom ørreten kommer seg forbi Hølsauget, 

er oppvandringen på denne strekningen ingen flaskehals. 

Tiltak: Ingen spesielle tiltak er nødvendige. 

Oppvandring forbi Hunderfoss-dammen 

Fisketrappa i Hunderfossen vurderes å ha en relativt god virkningsgrad sammenlignet med 

mange andre fisketrapper. Ved for store (>150 m³/s) og for små (<10-20 m³/s) vannføringer har 

det vist seg å være problemer for ørreten å finne trappa (Jensen & Aass 1991). Det betyr at det 

ofte kan stå mye ørret nedenfor dammen som egentlig vil opp, men som ikke finner veien. 

Resultatet kan bli at for mange fisk i forhold til bæreevnen, gyter på de begrensede områdene på 

minstevannstrekningen. For å øke naturlig rekruttering, er det derfor viktig å få flest mulig fisk 

forbi dammen for å utnytte de store gyte- og oppvekstområdene videre oppstrøms. Som følge av 

reguleringsmagasinene øverst i vassdraget, er vintervannføringen ovenfor Hunderfossen langt 

gunstigere for fiskeproduksjonen enn den ville vært i en uregulert situasjon med mye lavere og 

mer varierende vintervannføring. Som tidligere nevnt har de siste 5 årene, 2012-2016, hatt den 

klart høyeste oppvandringen sammenlignet med tidligere 5-års perioder (gjennomsnitt 604 per 

år mot 559 per år for nest beste 5- årsperiode, 2002-2006, jf. Figur 1). Trolig kan mer optimal 

lukebruk være en av årsakene til økt oppvandring. 
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Tiltak: Hvordan vannet slippes over lukene har betydelig effekt på oppvandringen. Forsøk har 

vist at ved å slippe vann (20 m³/s) kun gjennom østre luke (flomluke 6), lokkes mye ørret hit. Ved 

avstenging av vannet, kan denne fisken stenges inne og samles opp på en skånsom måte. Forsøk 

i 1998 og 2008 har vist at minst 100-150 ørret kan løftes over dammen på denne måten. 

Metoden krever imidlertid mye manuell arbeidskraft (frivillige), planlegging og strenge krav til 

sikkerhet, og anbefales ikke som en ordinær rutine. 

Erfaring viser at vann som slippes i flomlukene 3 og 4, synes å ha størst effekt som 

attraksjonsvann for fisketrappa. I juni 2016 installerte OK en automatisk fisketeller i fisketrappa 

til en kostnad av ca. 600.000,-. Denne gir helt nye muligheter til å teste effekten av vannslipp, og 

ikke minst variasjonen i vannslipp, i de ulike lukene på oppvandringen i trappa. OK vil 

gjennomføre et forsøksopplegg med målsetting å optimalisere vannslippet over lukene for å få 

best mulig oppgang i trappa. Inntil videre brukes flomluke 4 og 3 som foreslått i det nye 

reglementet. 

Dette tiltaket innebærer mer optimal dirigering av vann som likevel skal gjennom lukene, og gir 

derfor ikke produksjonstap. 

Nedvandring forbi dammen; smolt og utgytt fisk 

Smolt vandrer ut til Mjøsa om våren over en periode på ca. 6 uker, med størst andel over en 3-4 

ukers periode i mai-juni (Kraabøl et al. 2009). Ørret som gyter ovenfor dammen, vandrer 

tilbake til Mjøsa i to ulike perioder. Omtrent en tredjedel vandrer ut rett etter gyting i oktober-

november, og to tredjedeler om våren fra slutten av april – juni. I denne siste gruppen 

overvintrer ca. halvparten i inntaksmagasinet rett ovenfor dammen, og den andre halvparten 

lenger opp i elva (Kraabøl et al. 2013, 2015). 

Tidligere studier har vist at smolt og utgytt fisk i svært liten grad passerte gjennom turbinene, 

men vandret over isluka og/eller gjennom flomlukene på naturlig høy vannføring (Kraabøl et al. 

2009a). I 2009/2010 ble varegrinda foran turbininntaket skiftet, og lysåpningen endret fra 60 til 

100 mm. Påfølgende studier i 2011/2012 og 2014/2015 viste at smolt (settefisk) og utgytt fisk nå 

i stor grad passerer gjennom turbinene, trolig som en følge av større lysåpning (Kraabøl et al. 

2013, 2015). Dette førte til at Fylkesmannen i Oppland i 2014 ga pålegg om å gjøre tiltak for å 

sikre at nedvandrende fisk i minst mulig grad går gjennom turbinene. 

I studiene vandret all smolt gjennom turbinen. Både i 2012 og 2015 ble studien foretatt på 

utvandringsklar settefisk med en vannføring i elva under slukeevnen, dvs vårflommen med stor 

vannføring over lukene hadde ikke inntruffet. Et slipp på 5-20 m³/s over isluka lokket ingen 

smolt til å velge denne ruten. Det er mulig at smolt av villfisk ville hatt en annen atferd og i 

større grad ventet med utvandring til det gikk flomvannføring gjennom lukene. Men uansett 

indikerer studien at mye smolt passerer via turbinene, og at det er behov for tiltak (jf. 

Fylkesmannens pålegg). 

Når det gjelder utgytt fisk er bildet litt annerledes. Høsten 2011 var konklusjonen at isluka var 

en effektiv nedvandringsvei ved et slipp på 5-10 m³/s (Kraabøl et al 2013). Ved tilsvarende 

vannslipp høsten 2014 var det imidlertid bare 50% av gytefisken som gikk over isluka; resten 

via turbinen. Våren 2015 med slipp på 5-20 m³/s gikk ca. 70 % av fisken over isluka. Det ble 

antatt at med slipp på 20 m³/s i første halvdel av mai ville en enda større andel valgt isluka 

(Kraabøl et al. 2015). Året 2015 var, som nevnt under omtale av smoltforsøket over, spesielt i 

den forstand at vårflommen uteble. I 9 av 10 år er det vanlig med vannføringer godt over 

slukeevnen i løpet av mai. 
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Tiltak: Basert på anbefalinger i Kraabøl et al. (2013, 2015) foreslås tiltak både i form av 

lokkeflommer, krav til lukebruk og økt minstevannføring: 

Lokkeflommer: 

 I perioden 10.10-25.10 skal det slippes 20 m³/s over isluka i minst to døgn. 

 I perioden 5.5-15.5 skal det slippes 20 m³/s over isluka i minst to døgn. 

Lukebruk: 

 Når vannføringen ved Losna overstiger 150 m³/s under vårsmeltingen, skal 

minstevannføringen på 5 m³/s begynne å slippes over isluka. Vannslippet over isluka 

økes til minst 20 m³/s når flomvannføringen gjør dette mulig. I et normalt år vil dette 

bety store deler av mai måned. Etter at minstevannføringen begynner å slippes over 

isluka, skal det bestrebes å slippe så mye som mulig av minstevannføringen over isluka 

videre fram til 30.11. Dette har også vært praktisert i den interne instruksen. 

Økt minstevannføring: 

 Økt minstevannføring fra 1,8m³/s til 7m³/s fra 1. oktober - 5. november, som slippes over 

isluka, gir bedre nedvandringsmulighet for utgytt fisk. 

Tiltakene over medfører i gjennomsnitt et produksjonstap på 2,2 GWh per år (basert på 

statistikk fra 2001-2015). 

Disse tiltakene vil først og fremst ha betydning for utgytt ørret. Sannsynligvis vil den økte bruken 

av isluka om våren også være gunstig for smolt, men som nevnt over viste de nye studiene at 

settefisksmolten gikk gjennom turbinene selv om det ble sluppet vann over isluka, så her utredes 

nye tiltak i tillegg. I forbindelse med Fylkesmannens pålegg om tiltak for å sikre at 

nedvandrende fisk i minst mulig grad går gjennom turbinene, har SWECO siden 2015 

gjennomført omfattende undersøkelser for å belyse hvilke realistiske tiltak som finnes. Så langt 

er det ikke konkludert med noe tiltak som med rimelighet kan antas å ha en akseptabel 

kost/nytte-effekt. For tiden pågår også et stort forskningsprosjekt, SafePass (finanasiert av 

Norges Forskningsråd og energibransjen), med målsetting å finne gode vandringsløsninger 

forbi kraftverk. Ett av forskningsområdene er nettopp sikker nedvandring forbi turbininntak, og 

her gjennomføres svært avansert forskning på koblingen mellom fiskens atferd og hydraulikk. 

Fysiske sperretiltak skal nå testes ut i laboratorium, og deretter blir det trolig fullskalaforsøk i 

Orkla. Vi mener derfor det er all grunn til å avvente resultatene og anbefalingene fra SafePass 

før det gjennomføres fysiske sperretiltak i Hunderfossen. Eventuelle fysiske tiltak som måtte 

komme antas ikke å påvirke vurderingene som her gjøres for det nye manøvreringsreglementet. 

Det kan også nevnes at all settefisk nå settes ut nedenfor dammen. Tidligere studier har vist at 

tilbakevandring og gjenfangst i trappa som voksen fisk, er høyere ved utsetting rett nedstrøms 

enn ved utsetting oppstrøms dammen (Aass 1990), så det er ingen grunn til å holde fast ved 

utsetting oppstrøms dammen. 

Nedvandring på minstevannstrekningen 

Om våren (april – juni) vandrer smolt og vinterstøing lett nedover minstevannstrekningen under 

lange perioder med flomvannføring. 

Studier har vist at gjeldende minstevannføring på 1,8 m³/s ikke er tilstrekkelig til at utgytt fisk 

vandrer tilbake til Mjøsa om høsten, men i stor grad blir stående i kulpene nedenfor dammen 

over vinteren (Kraabøl et al. 2013). I tillegg ble det antatt at ørret som slapp seg ned over isluka 
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fikk hard medfart/friksjonsskader i betongrenna, og at det bidro til at disse ørretene heller ikke 

vandret ut ved vannslipp på 5-10 m³/s (Kraabøl et al. 2013). Betongrenna ble utbedret, og ny 

studie høsten 2014 viste at all fisk som slapp seg over isluka, nå vandret videre ut til Mjøsa ved 

vannslipp på 5-10 m³/s. Det ble konkludert med at en slik vannføring er tilstrekkelig for å sikre 

nedvandring på minstevannstrekningen (Kraabøl et al. 2015). 

Tiltak: I tråd med anbefaling i Kraabøl et al. (2013, 2015) foreslås, eller er gjennomført, 

følgende tiltak: 

 Betongrenna nedenfor isluka ble utbedret i 2013 til en kostnad av kr. 589.000,- 

 Minstevannføringen under gytetiden og fram til 5. november foreslås økt fra 1,8 m³/s til 

7 m³/s. Dette medfører i gjennomsnitt et produksjonstap på 1,7 GWh per år. (Dette tapet 

er også inkludert i anslaget på 2,2 GWh nevnt i punktet ovenfor. Må også nevnes her at 

minstevannføring resten av vinterperioden foreslås til 5 m³/s (se nedenfor); dvs det blir 

gode nedvandringsmuligheter for stor fisk også etter 5. november). 

Tilgjengelige gyteområder på minstevannstrekningen 

Dagens manøvreringsreglement er fastsatt slik at gytingen skjer ved vintervannføring (1,8 m³/s). 

Begrunnelsen for dette er at fisken ikke skal gyte på områder som senere blir tørrlagt. Studier 

har vist at gytearealet på minstevannstrekningen kan økes betydelig ved å øke vannføringen 

under gytetiden (Kraabøl 2006). Hvis dette skal være vellykket og bidra til økt naturlig 

rekruttering, er det imidlertid avgjørende at gytegropene ikke tørrlegges eller fryses i løpet av 

vinteren, og at det også er tilgjengelige oppvekstområder for flere ørretunger. Ved gjeldende 

vintervannføring (1,8 m³/s) er det antatt at vellykket gyting kan skje ved vannføringer på mellom 

10 - 15m³/s, og at det ved høyere vintervannføring kan tåles enda høyere gytevannføring 

(Kraabøl 2006). 

Hvis vintervannføringen ikke økes, er det grunn til å tro at et økt antall nyklekkede ørretyngel 

som følge av økt gytevannføring, vil gå til grunne på grunn av manglende oppvekstområder. 

Tilgjengelige gyteområder på minstevannstrekningen må derfor ses i sammenheng med 

tilgjengelige oppvekstområder, se punktet nedenfor. 

Tiltak: For å øke tilgjengelige gytearealer, foreslås å øke vannføringen til 7 m³/s i perioden 21.9 

til 5.11. Denne perioden dekker all registrert gyteaktivitet (Kraabøl 2006, Kraabøl et al. 2015). 

Økt vannføring her må ses i sammenheng med at minstevannføringen gjennom vinteren økes til 

5 m³/s, noe som sikrer at ingen nye gyteområder vil bli tørrlagt. Dette antas også å gjelde for 

områder som evt vil bli benyttet til gyting under lokkeflommen på 20 m³/s over to døgn (Kraabøl 

2006). 

Produksjonstapet for økt gytevannføring er på 1,7 GWh (dette er også inkludert under punktet 

om «Nedvandring på minstevannstrekningen»). Produksjonstap for økt vintervannføring tas med 

under neste punkt. 

Tilgjengelige oppvekstområder for ungene på minstevannstrekningen 

Oppvekstområder for ørretungene er kraftig redusert på minstevannstrekningen som følge av 

utbyggingen. Den begrensende faktoren er høyst sannsynlig minstevannføringen om vinteren på 

1,8 m³/s. En økning i oppvekstområder krever økt minstevannføring. 

Det har vært pålegg om fiskeutsetting helt siden 1960-tallet for å avbøte negative effekter på den 

naturlige fiskeproduksjonen. Tilslaget av settefisken er meget bra, og kultiveringsprosjektet ses 
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på av fagmiljøer som kanskje et av de beste i verdenssammenheng (Kraabøl & Dervo 2008). 

Settefisken er utvandringsklar ved utsetting, og konkurrerer ikke med de ville ørretungene om 

begrensede oppvekstområder i elva. Det antas at antall utvandrende smolt fra 

Gudbrandsdalslågen, settefisken inkludert, sannsynligvis er like høyt som før utbyggingen. 

Videre antas at avkastningen av mjøsørret sannsynligvis er høyere nå enn i tiden før utbygging, 

og at Hunderørret (vill + settefisk) utgjør ca. 80 % av fangsten (Kraabøl et al. 2009b). 

I moderne fiskeforvaltning ønsker man imidlertid å fjerne eller redusere bruken av settefisk, og i 

størst mulig grad legge til rette for naturlig rekruttering. Økt naturlig rekruttering av 

Hunderørret kan oppnås ved å få flere gytefisk forbi dammen for å utnytte gyte- og 

oppvekstområder videre oppstrøms (jf. ovenfor), samt øke minstevannføringen om vinteren for å 

få større gyte- og oppvekstområder på minstevannstrekningen. 

Tiltak: Det foreslås å øke minstevannføringen om vinteren fra 1,8 m³/s til 5 m³/s. I gytetiden fra 

21.9 - 5.11 er det som allerede nevnt, foreslått 7 m³/s. Dette foreslås å gjelde også fra 14.6 – 

30.6 slik at det er garantert minst 5 m³/s over isluka og 2 m³/s i trappa som åpnes ca. 15.6. Dette 

siste har allerede vært praktisert i den interne instruksen. 

Den økte vannføringen i hele perioden fra 21.9 – 30.6 innebærer et produksjonstap på ca. 7,6 

GWh. 

Forslag til nytt manøvreringsreglement 

Tidsperiode Minstevannføring (m³/s) 

1.7 – 15.7 15 

16.7 – 1.9 20 

2.9 – 10.9 15 

11.9 – 20.9 10 

21.9 – 5.11 7 

6.11– 14..6 5 

15.6 – 30.6 7 

 

Bruk av luker 

 Isluka: Når vannføringen ved Losna overstiger 150 m³/s under vårsmeltingen, skal 

minstevannføringen på 5 m³/s begynne å slippes over isluka. Vannslippet over isluka 

økes til minst 20 m³/s når flomvannføring gjør dette mulig. Etter at minstevannføringen 

begynner å slippes over isluka, skal det bestrebes å slippe så mye som mulig av 

minstevannføringen over isluka videre fram til 30.11. 

 Når det går vann forbi utover vannslippet i isluka og fisketrappa, skal det prioriteres å 

bruke flomluke 4 og deretter flomluke 3, dersom ikke spesielle grunner eller ny 

kunnskap tilsier noe annet. 
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Bruk av lokkeflommer 

 Hvis det i perioden 15.8 – 10.9 ikke har vært naturlige vannføringstopper slik at minst 

60 m³/s har gått over dammen over en periode på minst to døgn, skal det slippes en 

lokkeflom på 60 m³/s over ett døgn innen 20.9. Opptrapping skal skje gradvis med 20 

m³/s per time, og nedtrapping med 10 m³/s per time. 

 I perioden 10.10-25.10 skal det slippes 20 m³/s over isluka i minst to døgn. 

 I perioden 5.5-15.5 skal det slippes 20 m³/s over isluka i minst to døgn. 

Vannføringsendringer 

 Vannføringsendringer skal så langt det er mulig foregå gradvis med inntil 10 m³/s per 

time. 

En sammenstilling av gjeldende og nytt reglement med korte kommentarer til endringene og 

estimert produksjonstap er gitt i vedlegg 1. 

Overvåking og undersøkelser 

Hunderørreten har vært systematisk overvåket siden 1960-tallet, og det finnes en unik 

langtidserie på oppgangen i fisketrappa og forholdet mellom settefisk og naturlig rekruttert fisk. 

I tillegg er det gjort omfattende studier av smoltalder og vekstrate på elv og ute i Mjøsa, både 

før og etter utbygging (Aass et al. 1989). Til og med 2016 har all oppvandrende fisk i trappa 

blitt lengdemålt, veid, kjønnsbestemt, sjekket om settefisk/villfisk, individmerket m.m. I tillegg er 

forekomst av fiskelus og soppinfeksjon registrert. På minstevannstrekningen er forekomsten av 

årsyngel og ungfisk registrert på faste stasjonen siden 1997. Overvåkingsdata publiseres årlig 

fra Fylkesmannen i Oppland i en nettbasert rapport (Fylkesmannen i Oppland 2016). Den lange 

tidsserien på ungfisktetthet vil være et viktig grunnlag for å vurdere effekten av økt 

vintervannføring på ørretproduksjonen på minstevannstrekningen 

Det er klare anbefalinger om at automatisk fisketeller med video bør erstatte dagens praksis 

som innebærer håndtering, merking og stress av gytefisken (Kraabøl et al. 2015). I 2016 ble det 

gjennomført registreringer både med fisketeller og i fiskefella, bl.a. for å kontrollere kvaliteten 

på fisketellerregistreringene. Fra og med 2017 vil fiskeoppgangen kun bli registrert ved hjelp av 

fisketelleren. Den automatiske telleren med sine nøyaktige tidsregistreringer, gir også unike 

muligheter til å teste effekten av ulike vannslipp og lukemanøvreringer på oppvandringen i 

fisketrappa. 

Den viktigste overvåkingsparameteren også i framtida vil være oppgangen av gytefisk i 

fisketrappa (Kraabøl et al. 2015). 

Kostnader 

Kostnader ved gjennomføring av tiltak (etter 2010) og nytt reglement, både i form av 

investeringer og produksjonstap, er sammenstilt i tabellen nedenfor. 
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I tillegg er det brukt ca. 2,5 mill. kroner på fagutredninger knyttet til Hunderørret siden 2011.» 

 

Opplandskraft DA sitt forslag til nytt reglement vedlagt søknaden er vist under: 
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Høring 

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med 

lokale myndigheter for å få deres syn på saken. Videre har de organisasjoner som har henvendt seg til 

NVE i forbindelse med miljøforbedrende tiltak for Hunderfossen kraftverk blitt orientert om høringen. 

NVE mener at saken er tilstrekkelig belyst gjennom dette. NVE har mottatt 7 høringsuttalelser og vi 

refererer hovedsakelig oppsummeringer av disse. Fullstendige uttalelser er publisert på nettsiden til 

saken her.   

Fylkesmannen i Oppland uttaler følgende i brev av 17.02.2017: 

Fylkesmannen vil berømme Opplandskraft for at de nå selv tar initiativ og foreslår en endring 

av manøvreringsreglementet i retning av økt minstevannføring. Vi mener det er en riktig 

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=7895&type=V-1
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vurdering med bakgrunn i den nasjonalt verdifulle fiskestammen som berøres av utbyggingen og 

den lave minstevannføringen som følger av dagens konsesjonsvilkår. Vi vurderer det omsøkte 

midlertidige manøvreringsreglementet som velfundert og ser det som et godt utgangspunkt for et 

nytt manøvreringsreglement for Hunderfossen kraftverk. Det økte vannslippet som følger av den 

foreslåtte endringen vil medføre tap i kraftproduksjonen, men selv med den foreslåtte økningen 

vil minstevannslippet forbi Hunderfossen være lavt i forhold til vassdragets lavvannføring (se 

tabell 1 og 2), og krafttapet følgelig beskjedent sett i forhold til produksjonen ved kraftverket. Vi 

vurderer den forventede nytteverdien av det økte vannslippet for den nasjonalt verdifulle 

Hunderauren som vesentlig større enn ulempene ved produksjonstapet. Vi har ingen 

innvendinger mot at kraftverket manøvreres etter det foreslåtte reglementet med umiddelbar 

virkning. 

Vi vil imidlertid sterkt frarå at NVE stiller behandlingen av kravet om omgjøring av 

konsesjonsvilkårene i bero i påvente av resultatene fra en 5 års midlertidig 

manøvreringsendring. Hunderauren har et langt livsløp, og det er ikke realistisk å forvente at 

effekter av endret manøvrering på bestanden vil kunne dokumenteres i løpet av en 5-års periode. 

Alder ved kjønnsmodning for Hunderauren er 7 – 8 år, og vi vurderer det som vanskelig å få 

pålitelige data før fisk som er rekruttert etter endret manøvrering når gytemoden alder. Dersom 

man gir midlertidig tillatelse som skissert, vil manøvreringen etter endt 5-års periode igjen 

kunne utøves etter dagens reglement fram til et eventuelt vedtak om omgjøring er fattet. Slike 

saker har vist seg ofte å ta svært lang tid. Vi vil derfor sterkt oppfordre til at behandlingen av 

kravet om omgjøring etter vannressurslovens § 28 startes opp snarest. Opplandskrafts forslag til 

midlertidig manøvreringsreglement vil være et godt utgangspunkt for nytt 

manøvreringsreglement ved en omgjøring. Dersom det senere skulle vise seg at 

manøvreringsreglementet bør justeres noe, kan utbygger søke om endringer slik det nå er gjort 

for manøvreringen av Tesse-reguleringen, kort tid etter gjennomført vilkårsrevisjon. Eventuelt 

kan det nye reglementet vedtas som et prøvereglement for en periode. Ved en omgjøring vil også 

andre vilkår, bla innføring av standard naturforvaltningsvilkår, tas inn. Vi ser klare behov for 

det. 

Fylkesmannen har 10.06.2014 pålagt Opplandskraft å utrede og å gjennomføre tiltak for å sikre 

trygg opp- og nedvandring av aure forbi Hunderfossen kraftverk. Pålegget er ikke påklaget og 

følgelig akseptert av Opplandskraft, som også har startet utredningsarbeidet og gjennomført 

noen tiltak. Frist for utredning av tiltak for å unngå at fisk nedvandrer via kraftverksturbinen 

var opprinnelig satt til 01.09.2015. Gjennomføringen har dessverre blitt forsinket pga. 

forsinkelser i utredningsarbeidet. NVE skriver i sitt brev av 20.01.2017 at pålegget fra 

Fylkesmannen i Oppland bør sees i sammenheng med en ev. endring i manøvreringsreglementet 

til kraftverket da gode løsninger knyttet til opp- og nedvandring trolig ikke kan løses uten en 

endring i vannslippet forbi kraftverket. Vi stiller oss bak dette, men vil også påpeke at 

Opplandskrafts utredningsarbeid har slått fast at endret manøvrering ikke er tilstrekkelig for å 

løse nedvandringsproblematikken. Det er av den grunn startet opp et arbeid med å utrede andre 

tiltak. Fylkesmannen ser det som viktig at det arbeides videre for å få gjennomført tiltakene så 

snart som mulig. Vi mener det er riktig at arbeidet med å få på plass tiltak for å sikre at 

nedvandring skjer gjennom damluker og ikke gjennom kraftverksturbinen fortsetter parallelt 

med oppfølging av et ev. endret manøvreringsreglement. Vi vil derfor ikke stille pålegget i bero. 

Oppsummering 

Fylkesmannen mener NVE må starte behandlingen av kravene om omgjøring av konsesjonen for 

Hunderfossen kraftverk, slik at det blant annet blir fastsatt nytt manøvreringsreglement og 
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innført moderne standardvilkår for naturforvaltning. Opplandskraft sitt forslag til nytt 

manøvreringsreglement vil være et godt utgangspunkt for et framtidig manøvreringsreglement. 

Fylkesmannen ønsker videre å signalisere at vi vil fortsette oppfølgingen av det gjeldende 

pålegget som ble gitt Opplandskraft for å sikre opp- og nedvandring forbi dammen på 

Hunderfossen. 

Fylkesmannen i Hedmark uttaler følgende i brev av 03.03.2017 (Vi refererer oppsummeringen): 

«Fylkesmannen i Hedmark stiller seg positiv til Opplandskraft sitt forslag til testing av nytt 

manøvreringsreglement i Hunderfossen. Vi er imidlertid bekymret for konsekvensene av at 

Opplandskraft ønsker å få avslutte den individuelle registreringen, merkingen og 

skjellprøvetakingen av gytefisk. Fylkesmannen viser til at dette er den eneste måten å kunne 

dokumentere hvilken effekt det nye manøvreringsreglementet har på de viktige parametrene 

overlevelse, alder og gytevandringsfrekvens. Vi anmoder derfor NVE om å kreve at 

individregistrering i trappa opprettholdes parallelt med den automatiske telleren i de årene so 

mer nødvendig for å gi tilstrekkelig dokumentasjon på effekter av tiltakene. Det vil også gi 

ytterligere dokumentasjon på presisjonen til den elektroniske registreringsløsningen, samt også 

på frekvensen av fisk som evt. snur i trappa før passering av den manuelle fiskefella som de 

senere år synes å ha fungert meget bra. Til slutt mener Fylkesmannen at NVE parallelt med 

dette førsøket må fortsette prosessen mot omgjøring av konsesjonen for Hunderfossen kraftverk, 

slik at et nytt og forbedret manøvreringsreglement kan fastsettes sammen med evt. andre 

relevante tiltak for denne unike fiskestammen.» 

Oppland fylkeskommune uttaler følgende i brev av 16.02.2017: 

Oppland fylkeskommune mener omsøkte midlertidige manøvreringsreglement vil være positivt 

for storørretstammen i Mjøsa/Gudbrandsdalslågen, og bidra til å oppfylle miljømålet som er 

fastsatt i regional vannforvaltningsplan for vannregion Glomma. Vi vil likevel anbefale NVE på 

det sterkeste om å ikke vente med behandlingen av kravet om omgjøring av konsesjonsvilkårene 

til etter endt 5-års prøveperiode. Opplandskrafts omsøkte forslag til midlertidig 

manøvreringsreglement er et godt utgangspunkt for nytt manøvreringsreglement, og vi mener 

derfor at NVE snarest burde igangsette en omgjøring av tillatelsen til kraftverket etter 

vannressurslovens § 28. 

Mjøsa Strandeierforening uttaler følgende i brev av 04.02.2017, og vi refererer oppsummeringen: 

Mjøsa Strandeierforening støtter søknaden fra Opplandskkraft DA om midlertidig 

manøvreringsreglement for Hunderfossen kraftverk. Mer vann i elva må være bra for fisken. 

Vi støtter også Fylkesmannen i Oppland sitt krav om utbedringer i kraftverket for hindre at store 

mengder ørret i alle aldre og størrelser går gjennom turbinen på deres vei nedover Lågen. Dette 

bør komme uten opphold. 

Lågen Fiskeelv uttaler følgende i brev av 24.02.2017, og vi refererer oppsummeringen: 

Lågen Fiskeelv SA er glad for at vårt krav fra 2008 omsider følges opp av regulant og NVE. Vi 

støtter at Opplandskraft så raskt som mulig gjør de endringer de foreslår. Men samtidig har vi 

flere kommentarer til tiltakene, og krever at NVE med en gang starter arbeidet med en varig 

endring av konsesjonen. 
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Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver uttaler følgende i brev av 17.02.2017: 

Med bakgrunn i vårt tidligere arbeid med prioriteringen av revisjonssaker som del av VR 

Glommas forvaltningsplan og tiltaksprogram, velger vi å støtte konklusjon og begrunnelse i 

dagens høringssvar fra Fylkesmannen i Oppland. NVE må altså starte behandlingen av kravene 

om omgjøring av konsesjonen for Hunderfossen kraftverk etter vannressurslovens § 28, slik at 

det blant annet blir fastsatt nytt manøvreringsreglement og innført moderne standardvilkår for 

naturforvaltning. Opplandskraft sitt forslag til nytt manøvreringsreglement vil være et godt 

utgangspunkt for et framtidig manøvreringsreglement. 

Storørret Norge uttaler følgende i brev av 16.02.2017 og vi refererer oppsummeringen: 

Storørret Norge har gjort seg kjent med søknad om tillatelse til fravik fra 

manøvreringsreglement for Hunderfossen kraftverk over en 5-års periode og stiller seg svært 

positive til søknaden fra Opplandskraft. Storørret Norge mener samtidig at viktig at en tillatelse 

bør innvilges med gitte vilkår og føringer fastsatt av NVE for videre arbeid i løpet av de neste 5 

årene for fremskaffe mer oppdatert kunnskap for komme fram til en endelig løsning på hvordan 

man på best mulig måte kan begrense dødelighet i turbiner etter pålegg fra Fylkesmannen i 

Oppland og for og nå miljømålet vedtatt for vannforekomst Hunderfossen – Hølshauget 

vannforekomst ID 002-403-R. 

Tillatelse bør gis på følgende vilkår: 

 Tiltakshaver må utarbeide en plan for videre arbeid de neste 5 årene for hva som vil 

være nødvendig av utredninger utført av uavhengige fagfolk for å kunne fremskaffe best 

mulig kunnskap, både om effekten av nytt manøvreringsreglement og den genetiske 

tilstanden til Hunderørreten. 

 Det må være en åpen prosess og Fylkesmannen i Oppland bør inkluderes i arbeidet og 

resultater etter hvert år må vurderes i forhold til tilleggsutredninger for å styrke 

kunnskapsgrunnlaget. 

Søker sine kommentarer  

Mottatte høringsuttalelser ble oversendt søker den 06.03.2017 for kommentar og er kommentert i brev 

av 25.03.2017 slik: 

«Viser til e-post fra NVE av 6. mars 2017. NVE ber Opplandskraft om 1) å kommentere 

relevante forhold i innkomne høringsuttalelser, og 2) spesielt vurdere innspill på hvilke 

undersøkelser som skal gjennomføres i prøveperioden. Videre bes 3) om tilbakemelding på når 

nytt manøvreringsreglement kan iverksettes, herunder om det er tekniske utfordringer som 

vanskeliggjør en snarlig iverksettelse, og at det forslås en start- og sluttdato for det nye 

reglementet. 

1. Kommentarer til høringsuttalelsene 

Det har kommet inn 7 høringsuttalelser fra følgende parter: 

 Fylkesmannen i Oppland 

 Fylkesmannen i Hedmark 

 Oppland fylkeskommune 

 Mjøsa Strandeierforening 

 Lågen Fiskeelv 

 Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver 
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 Storørret Norge 

 

Det viktigste først: Opplandskraft (OK) er tilfreds med at alle høringspartene i sine 

konklusjoner/oppsummeringer støtter forslaget til nytt, midlertidig manøvreringsreglement. 

Når det gjelder forhold knyttet til undersøkelser/overvåking kommenteres det under punkt 2. 

Krav om omgjøring etter §28 

Alle partene, unntatt Mjøsa Strandeierforening og Storørret Norge, mener at NVE, parallelt 

med prøveperioden for det nye reglementet, må sette i gang en prosess med omgjøring av 

konsesjonen etter Vannressurslovens §28. Hovedbegrunnelsen er at i tillegg til nytt 

manøvreringsreglement, vil dette også gi moderne standardvilkår for naturforvaltning. OK er 

kjent med at det for tiden pågår et arbeid med å utrede en alminnelig innføring av standard 

naturforvaltningsvilkår i alle eldre konsesjoner. Det vil i så fall gjøre det unødvendig med en 

omstendelig omgjøringsprosess. En omgjøring av manøvreringsreglementet mener OK best 

løses slik vi skisserer i søknaden: først en prøveperiode med et midlertidig reglement med 

undersøkelser av kost/nytte, deretter søknad om varig endring av reglementet, med de 

justeringer som prøveperioden eventuelt vil tilråde. OK kan gjerne gi garantier for at den 

midlertidige manøvreringen opprettholdes etter prøveperioden og fram til endelig vedtak om 

nytt reglement er fattet. Flere av høringspartene var bekymret for at man i en slik 

mellomperiode ville gå tilbake til det gamle reglementet. 

Krav om tiltak for å hindre at nedvandrende ørret går i turbinene 

Flere av høringspartene (Oppland fylkeskommune, Mjøsa Strandeierforening, Lågen Fiskeelv 

og Storørret Norge) krever at det gjennomføres tiltak for å hindre at nedvandrende fisk går i 

turbinene. Fylkesmannen i Oppland har i brev av 10.06.2014 pålagt OK å utrede og 

gjennomføre slike tiltak. Dette er en prosess uavhengig av søknaden om midlertidig 

manøvreringsreglement, og fylkesmannen påpeker i sitt høringssvar at de vil følge opp denne 

prosessen. Slike tiltak er svært kostnadskrevende, og det har vist seg nødvendig med omfattende 

forundersøkelser for å kunne gjøre nødvendige kost/nytte-analyser. Undersøkelser har pågått 

siden 2014 og avdekket nye kunnskapsbehov. OK kan opplyse at det i løpet av våren 2017 settes 

i gang avanserte undersøkelser av adferden til smolt og vinterstøing. Slik kunnskap er av 

fageksperter vurdert å være helt nødvendig som grunnlag for å vurdere effektive løsninger. 

Prosjektet gjennomføres av Norsk institutt for naturforskning som en del av forskningsprosjektet 

SafePass. Kostnadsrammen er på kr. 2,7 mill, der OK bidrar med kr. 1,8 mill. 

Andre relevante forhold i de enkelte uttalelsene 

Fylkesmannen i Oppland: Påpeker ingen andre forhold enn det som er kommentert ovenfor. 

Fylkesmannen i Hedmark: Påpeker ingen andre forhold enn det som er kommentert ovenfor og 

under pkt. 2. 

Oppland fylkeskommune: Etterlyser dokumentasjon på at ingen gyteområder blir tørrlagt ved 

nedgang fra 7 m³/s til 5 m³/s. Her viser vi til vår søknad og referansen Kraabøl 2006. For øvrig 

påpeker fylkeskommunen ingen andre forhold enn det som er kommentert ovenfor. 

Mjøsa Strandeierforening: Påpeker ingen andre forhold enn det som er kommentert ovenfor. 

Lågen Fiskeelv: Har mange innvendinger og meninger om de ulike flaskehalser og tiltakene som 

beskrives og foreslås i søknaden. Vi nøyer oss i denne sammenheng med å påpeke at vår 
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beskrivelse av flaskehalser og mulige forbedringstiltak er basert på omfattende forskning med 

tilhørende tiltaksforslag. I tillegg kan vi opplyse at Morten Kraabøl, som står bak det meste av 

forskningen, har lest gjennom søknaden og gått god for at vi ikke har mistolket resultatene og 

tiltaksforslagene. Det kan være vanskelig å forstå hva Lågen Fiskeelv egentlig mener, men vi 

velger å legge mest vekt på konklusjonen i sammendraget i deres uttalelse: Støtte til at 

Opplandskraft så raskt som mulig gjør de endringer som foreslås i søknaden. 

Synspunkter på overvåking/undersøkelser kommenteres under pkt. 2 

Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver: Slutter seg til høringsuttalelsen fra 

Fylkesmannen i Oppland. 

Storørret Norge: Har innspill og merknader til rutiner og tiltak som vi noterer oss. Påpeker 

spesielt problemet med fisk som blir stående i hvilekummen, og ikke vandrer videre opp trappa. 

Trolig har stress av fisken knyttet til fangst i fella og manuell håndtering med bedøving, 

merking, måling og veiing bidratt til dette problemet. Det antas at problemet vil reduseres med 

fri passasje/automatisk registrering og ingen fellefangst/manuell håndtering. Vi vil overvåke 

situasjonen nøye ved hjelp av telleren og observasjoner i hvilekummen, og eventuelt hjelpe fisk 

forbi dammen manuelt. Storørret Norge ønsker også at tiltaket med å lokke, strande og fange 

ørret ved flomluke 1 for bæring/heising over dammen fortsetter. Som begrunnet i søknaden er 

det vanskelig å implementere dette som en ordinær rutine, men metoden kan vurderes nærmere 

ved spesielle anledninger. 

Andre synspunkter på overvåking/undersøkelser kommenteres under pkt. 2 

2. Undersøkelser i prøveperioden 

Krav om fortsatt individmerking 

To av partene, Fylkesmannen i Hedmark og Lågen Fiskeelv, mener det er viktig å fortsette 

individmerkingen av all oppvandrende ørret. Dette innebærer at fisken må fanges i felle og 

manuelt håndteres og bedøves. Det er ingen tvil om at dette påfører fisken mye stress, og ny 

erfaring, bl.a. fra fisketrappene i Glomma, viser at dette i seg selv er en barriere for 

oppvandring og kan påvirke fiskebestanden negativt. Det er bakgrunnen for at Fylkesmannen i 

Oppland (FMO) i brev av 6.2.2016 ga pålegg om overvåking av oppvandringen i Hunderfossen 

ved hjelp av automatisk fisketeller i stedet for manuell fiskefelle med tilhørende individmerking. 

FMO mener den automatiske telleren på en skånsom måte vil gi de nødvendige overvåkingsdata. 

Pålegget er et forvaltningsvedtak fattet av FMO som innehar kompetansen på dette området. 

Lågen Fiskeelv framsatte forøvrig ingen klage på vedtaket når det ble fattet. FMO har heller 

ikke påpekt behovet for å endre pålegget om overvåking i trappa under prøveperioden for nytt 

reglement (jf. høringsuttalelsen). 

Fylkesmannen i Hedmark ser ikke ut til å være klar over hvilke parametere den automatiske 

telleren registrerer. Det hevdes i uttalelsen på s. 4: «Med elektronisk fiskeregistrering vil det 

ikke være mulig å konkludere med noe annet enn at antall gytevandrere i trappa går opp eller 

ned». Det er feil. Telleren har et scanning-system som beregner fiskelengde, og en videoenhet 

som gjør det mulig å bestemme art (det går også noe harr i trappa), skille villfisk og settefisk 

(med eller uten fettfinne) og registrere f.eks. soppinfeksjoner. Vi beklager at dette ikke kom klart 

nok fram i søknaden. 
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Andre spesifikke krav til undersøkelser 

Lågen Fiskeelv mener det må redegjøres bedre for hvem som skal foreta undersøkelsene og 

hvilke metoder som skal anvendes. 

Storørret Norge har en rekke innspill på hvilke undersøkelser som bør gjennomføres: 

 mer kunnskap om adferd og nedvandring til villsmolt og harr, 

 mer overvåking og kartlegging av utgytt fisk/vinterstøing, 

 kartlegging av vandringsmønster for harr som passerer fisketrappa, 

 inkludere bruk av elfiske-båt, 

 tellinger av gytefisk og gytegroper ved bruk av drone, 

 genetiske tester for å skaffe mer kunnskap om innavl i bestanden. 

Vår kommentar: SafePass-undersøkelsene som starter våren 2017 (som nevnt under pkt. 1), 

undersøker adferd og nedvandring til vinterstøing og smolt med den mest avanserte metodikken 

som finnes i dag. I utgangspunktet var det tenkt å bruke villsmolt, men forskerne bak prosjektet 

mente etter grundige vurderinger at det ville være svært vanskelig og usikkert å fange villsmolt. 

Det ble derfor besluttet å bruke smolt fra settefiskanlegget. Denne undersøkelsen er knyttet til 

pålegget om tiltak for å hindre at fisk går i turbinen, og vil ikke være en del av det årlige 

undersøkelsesprogrammet gjennom forsøksperioden. 

Når det gjelder harr, blir denne arten registrert i den automatiske telleren. I 2016 ble det kun 

registrert 4 harr, og det vil ikke være realistisk eller rimelig å gjennomføre nærmere 

adferdsstudier med en så beskjeden forekomst. Eventuelle effekter på oppgangen av harr av 

endret reglement, vil avdekkes gjennom tellerregistreringene. 

Genetiske undersøkelser for bl.a. å avdekke kultiveringseffekter, pågår allerede i regi av 

Universitetet i Oslo, NINA m.fl. 

Når det gjelder bruk av elfiske-båt og drone, se nedenfor. 

Vårt forslag til undersøkelser i forsøksperioden 

Hensikten med undersøkelsene i forsøksperioden er å få kunnskap om effekter av det nye 

manøvreringsreglementet, og skaffe grunnlag for å foreslå eventuelle endringer når det søkes 

om nytt, varig reglement. Undersøkelsene må relateres til og bygge på eksisterende data og 

undersøkelser av før-tilstanden. 

De viktige dataseriene å bygge på er: 

1. Fiskeoppgang i trappa, herunder lengdefordeling og forhold mellom villfisk og settefisk. 

Her er det dataserie fra 1960-tallet. 

2. Tettheten av ungfisk på minstevannstrekningen. Her er det dataserie fra 1997. 

3. Registreringer av gytefisk og gyteareal. Dataserie fra 1990-2005 (men årene 1996-2004 

er uegnet grunnet store soppangrep/høy dødelighet på gytefisken). 

I prøveperioden foreslår vi følgende opplegg: 

1. Fiskeoppgangen i trappa, herunder lengdefordeling, artsfordeling og forhold mellom 

villfisk og settefisk av ørret, registreres med automatisk fisketeller. 
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2. Forsøk med bruk av ulike luker for slipp av overløpsvann gjennomføres for å se på 

effekter på oppvandringen i trappa. Den automatiske telleren gir unike muligheter til å 

registrere respons. 

3. Tettheten av ungfisk registreres på de faste stasjonene og med samme metodikk som 

tidligere. I tillegg vil det vurderes om stasjonsnettet skal utvides og om det er mulig å 

bruke el-båt på strekningen mellom jernbanebrua og dammen for å øke fangbarheten. 

4. Registreringer av gytefisk og gyteareal gjennomføres med samme metodikk som 

tidligere (1990-2005). Det vil vurderes å bruke drone som en ny metode i tillegg. 

Undersøkelsene vil gjennomføres i nært samarbeid med Fylkesmannen i Oppland gjennom 

prosjektet «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland» og Norsk institutt for 

naturforskning som har gjennomført mye av den tidligere forskningen. I tillegg vil vi knytte til 

oss Morten Kraabøl (tidligere NINA, nå Multiconsult) som har erfaring med alle de nevnte 

problemstillingene og forskningen rundt Hunderørreten. 

3. Iverksetting av nytt manøvreringsreglement 

Nytt reglement kan iverksettes fra midten av april 2017 ved at minstevannføringen på 5 m³/s 

begynner å slippes over isluka og at det deretter manøvreres videre i henhold til det nye 

reglementet. 

Det er ingen tekniske vanskeligheter med en slik snarlig iverksettelse. 

Opplandskraft foreslår at det nye, midlertidige manøvreringsreglementet får startdato 

15.04.2017 og en varighet på fem år fram til 15.04.2022.» 

NVEs vurdering 

Søknaden om midlertidig tillatelse til endret manøvreringsreglement skal behandles etter 

vannressursloven § 8. NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven 

§ 8 når formålet er å gjennomføre vitenskapelige undersøkelser. Tiltaket faller etter vårt syn inn under 

dette formålet. 

NVE mottok i 2008 krav fra Lågen Fiskeelv om omgjøring av konsesjonen for Hunderfossen kraftverk. 

Etter dette har det pågått en dialog mellom Opplandskraft DA, NVE og berørte interessenter knyttet til 

behov for miljøforbedrende tiltak for storørret og påvirkningen fra Hunderfossen kraftverk. Innspillene 

har primært handlet om tiltak for å sikre Hunderørreten trygg opp- og nedvandring forbi Hunderfossen 

kraftverk, minstevannføringsendringer og biotoptiltak. NVE er av den oppfatning at regulant har tatt 

innspillene på alvor både gjennom pågående aktiviteter og forslag om nye undersøkelser i forbindelse 

med denne søknaden.  

NVE mener det er behov for en bedre dokumentasjon av hvilke tiltak som gir tilstrekkelig effekt, særlig 

knyttet til nedvandring av ungfisk og voksenfisk forbi inntaket til kraftverket. NVE mener denne 

søknaden med tilhørende vitenskapelige undersøkelser er egnet til å heve kunnskapen om dette temaet 

både spesielt knyttet til Hunderfossen men også generelt ved at Hunderfossen er et testanlegg for 

forskning ved Center for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN). Hunderfossen 

kraftverk er knyttet til delprosjektet SafePass, som har til hensikt å finne de beste løsningene for 

fiskevandringer i regulerte elver. 

Det er flere utfordringer for Hunderørreten i Gudbrandsdalslågen og som det er gjort rede for i søknaden 

fra Opplandskraft DA. Fylkesmannen i Oppland har gitt pålegg om undersøkelser og tiltak for å bedre 

forholdene for fisk i medhold av naturforvaltningsvilkåret til konsesjonen. NVE mener pålegget fra 
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Fylkesmannen i Oppland bør sees i sammenheng med en ev. endring i manøvreringsreglementet til 

kraftverket da gode løsninger knyttet til opp- og nedvandring trolig ikke kan løses uten en endring i 

vannslippet forbi kraftverket.  

Som følge av krav fra AL Lågen Fiskeelv om omgjøring av manøvreringsreglementet for Hunderfossen 

kraftverk i 2008, nedfelte Opplandskraft DA flere tiltak ned i en intern manøvreringsinstruks, som har 

vært praktisert siden 2013.  

Det foreslåtte reglementet baserer seg på denne interne instruksen og det er i tillegg foreslått ytterligere 

forbedringer, blant annet i form av økt minstevannslipp gjennom vinteren. Det er i det omsøkte tiltaket 

videre foreslått flere tiltak i forbindelse med lokkeflommer og lukebruk, utover det som allerede 

praktiseres i henhold til den interne instruksen. 

Vannforekomst Lågen Hunderfossen-Hølshauget (002-403-R) er definert som sterkt modifisert og 

miljøtilstanden er Moderat Økologisk Potensial (MØP). Miljømålet er Godt Økologisk Potensial (GØP) 

og skal oppnås innen 2027. I den godkjente regionale vannforvaltningsplanen for vannregion Glomma, 

er strekningen Hunderfossen til Hølsauget oppført under vannforekomster med miljømål som kan 

medføre krafttap. Miljømålet for vannforekomsten er koblet til å styrke storørretbestanden. NVE mener 

det foreslåtte midlertidige reglementet er egnet til å bedre forholdene for storørret og vil videre danne 

grunnlag for en ev. varig endring av reglementet. NVE mener dette, i denne saken, er en hensiktsmessig 

prosess for å møte krav om miljøforbedrende tiltak og for å ivareta Norges forpliktelser knyttet til 

oppfølging av godkjente miljømål etter EUs vanndirektiv.   

Det påpekes av høringspartene at en 5-års periode er for kort tid til å kunne forvente synlige målbare 

effekter for Hunderørreten. Dette har sammenheng med at stammen har en lang livssyklus der 

individene blir kjønnsmodne i en alder av 7-8 år. NVE er enige i dette, men mener likevel en 5-års 

periode med overvåking vil være tilstrekkelig for å få vurdert hvorvidt de vandringstiltakene som settes i 

gang fungerer, slik at man på et senere tidspunkt kan fastsette et varig endret reglement.   

Flere høringsparter er bekymret for at Opplandskraft etter endt periode vil gå tilbake til opprinnelig 

reglement og mener derfor at NVE må fortsette arbeidet med en varig endring av konsesjonen. NVE vil 

understreke at den midlertidige tillatelsen på 5 år er et ledd i et arbeid med varig endring av 

konsesjonen, og en løpende dialog NVE har hatt med Opplandskraft i den senere tid. Vi understreker 

derfor at det midlertidige reglementet ikke er en erstatning for arbeid med varig endring av konsesjonen, 

men en mulighet for å danne et bedre grunnlag for å fastsette en ev. varig endring av 

manøvreringsreglementet for Hunderfossen kraftverk. En ev. varig endring av konsesjonen må gjøres i 

kgl.res og vil kreve en mer omfattende behandling. Opplandskraft påpeker i sin kommentar til 

høringsuttalelsene at de kan «gi garantier for at den midlertidige manøvreringen opprettholdes etter 

prøveperioden og frem til endelig vedtak om nytt reglement er fattet».  

NVE mener det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om de forhold som tas opp i høringen og som har 

vært spilt inn tidligere til NVE. Det er derfor hensiktsmessig å teste ut et nytt reglement samtidig med at 

det gjennomføres undersøkelser som retter seg mot de forhold som man pr. i dag ikke har klare svar på. 

Vi mener at Fylkesmannen i Oppland sin prosess knyttet til pålegg etter naturforvaltningsvilkåret har 

synliggjort dette. NVE mener den midlertidige tillatelsen og pålegg fra Fylkesmannen må sees på samlet 

med samordnet oppfølging fra myndighetene i den nye prøveperioden.  

NVE merker seg avslutningsvis at ingen av høringspartene er negative til søknaden om midlertidig 

endring av manøvreringsreglementet. 
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Konklusjon  

 

NVE gir tillatelse til at Opplandskraft DA kan fravike gjeldende manøvreringsreglement for 

Hunderfossen kraftverk, fastsatt i kgl. res av 20.05.1960 med tilføyinger av 05.11.1965 og 

02.07.1976, for perioden 19.05.2017 til 18.05.2022. 

 

Midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet er basert på at Opplandskraft skal gjennomføre 

naturvitenskapelige undersøkelser i Hunderfossen særlig rettet mot å sikre vandringsveiene og 

leveområder for Hunderørreten på berørt strekning i Gudbrandsdalslågen. 

 

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.  

 

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:  

 Midlertidig manøvreringsreglement 

Tidsperiode Minstevannføring (m³/s) 

01.07 – 15.07 15 

16.07 – 01.09 20 

02.09 – 10.09 15 

11.09 – 20.09 10 

21.09 – 05.11 7 

06.11 – 14.06 5 

15.06 – 30.06 7 

 

Bruk av luker 

o Isluka: Når vannføringen ved Losna overstiger 150 m³/s under vårsmeltingen, skal 

minstevannføringen på 5 m³/s begynne å slippes over isluka. Vannslippet over isluka 

økes til minst 20 m³/s når flomvannføring gjør dette mulig. Etter at minstevannføringen 

begynner å slippes over isluka, skal det bestrebes å slippe så mye som mulig av 

minstevannføringen over isluka videre fram til 30.11. 

o Når det går vann forbi inntaket, utover vannslippet i isluka og fisketrappa, skal det 

prioriteres å bruke flomluke 4 og deretter flomluke 3, dersom ikke spesielle grunner 

eller ny kunnskap tilsier noe annet. 

Bruk av lokkeflommer 

o Hvis det i perioden 15.8 - 10.9 ikke har vært naturlige vannføringstopper slik at minst 

60 m³/s har gått over dammen over en periode på minst to døgn, skal det slippes en 

lokkeflom på 60 m³/s over ett døgn innen 20.9. Opptrapping skal skje gradvis med 20 

m³/s per time, og nedtrapping med 10 m³/s per time. 

o I perioden 10.10 - 25.10 skal det slippes 20 m³/s over isluka i minst to døgn. 

o I perioden 5.5 - 15.5 skal det slippes 20 m³/s over isluka i minst to døgn. 

Vannføringsendringer 

o Vannføringsendringer skal så langt det er mulig foregå gradvis med inntil 10 m³/s per 

time. 

Alle vannføringsendringer skal skje med myke overganger.  
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 Det skal føres protokoll for den periode manøvreringsreglementet fravikes.  

 Det skal gjennomføres vitenskapelige undersøkelser som omtalt i søknaden. Det skal fremlegges 

en rapport som oppsummerer resultatene av undersøkelsene innen prøveperiodens utløp. 

Opplandskraft DA skal med utgangspunkt i søknaden og kommentarer fra høringsparter utforme 

undesøkelsene som med fokus på følgende punkter: 

o Fiskeoppgangen i trappa, herunder lengdefordeling, artsfordeling og forhold mellom 

villfisk og settefisk av ørret, registreres med automatisk fisketeller. 

o Forsøk med bruk av ulike luker for slipp av overløpsvann gjennomføres for å se på 

effekter på oppvandringen i trappa. Den automatiske telleren gir unike muligheter til å 

registrere respons. 

o Tettheten av ungfisk registreres på de faste stasjonene og med samme metodikk som 

tidligere. I tillegg vil det vurderes om stasjonsnettet skal utvides og om det er mulig å 

bruke el-båt på strekningen mellom jernbanebrua og dammen for å øke fangbarheten. 

o Registreringer av gytefisk og gyteareal gjennomføres med samme metodikk som 

tidligere (1990-2005). Det vil vurderes å bruke drone som en ny metode i tillegg. 

o Undersøkelser knyttet til nedvandring av fisk forbi inntaket til kraftverket ivaretas 

gjennom gjeldende pålegg fra Fylkesmannen i Oppland og gjennom 

forskningsprosjektet SafePass. NVE forutsetter at resultatene fra disse aktivitetene 

inngår i rapporten som skal ferdigstilles innen prøveperiodens utløp. 

 De andre postene i manøvreringsreglementet skal ikke fravikes. 

 Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelsene gitt i loven eller i medhold av loven, plikter 

konsesjonæren etter krav fra NVE å bringe forholdene i lovlig orden. NVE kan fastsette 

tvangsmulkt ved overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen eller andre bestemmelser med 

hjemmel i lov.  

NVE forutsetter at Opplandskraft DA har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli 

skadelidende av tiltaket.  
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Om klage og klagerett  
Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet 

underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er begrenset til 

parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse 

(hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser).  

En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi 

foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no. 

 

Med hilsen 

 

Rune Flatby 

avdelingsdirektør 

Carsten Stig Jensen 

seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:     

   

   
 

  

Kopi til: 

EIDSIVA VANNKRAFT AS v/Runar Myhrer Rueslåtten 

Fylkesmannen i Hedmark 

Fylkesmannen i Oppland 

Lillehammer kommune 

Lågen Fiskeelv SA 

Mjøsa Strandeierforening 

Oppland fylkeskommune 

Storørret Norge 

Vannregion Glomma 

VASSDRAGSFORBUNDET FOR MJØSA MED TILLØPSELVER (1) 

Øyer kommune 
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RETTSBOK

FOR

SØR-GUDBRANDSDAL HERREDSRETT

Ar tg8l den ll.
Lillehammer.

Rettens formann: Sorenskriver Arne Haugestad.

Skjønnsmenn: l. Siv.ing Johan Kinck.
2. Dr. philos Albert Lillehammer.
i. Gårdbruker Knut lrlest-rebø.
4. Gårdbruker 0le Gulsvik.

Protokollfører: Wenche Fæst-e.

Sak nr. l2/l9BI B

Saksøkerz K/L Opplandskraft, Lillehammer.

Prosessfultmektig: H.r.advokat Erik Samuelsen, Oslo.

Saksøkt: l. A/L Laage' Fiskeelv for grunrreiere rangs Lågen.

2- Mjøsen strandeierforening for grurrneiere rundt- Mjøsa.

Prosessfullmekt-ig: H.r.advokat 0laf Trampe Kindt, 0slo.

Saken gjelder: Skjønn tiL behandling av erst-at-ningskrav for nedsatt
produksjon av Hunderørret i årsklassene etter 1974.

okt-ober ble ret-t- holdt- i rettslokalet, Storgt. 47, 2600
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Ar lg8f den 22- november ble rett satt påny i rettens lokaler på LiJ-lehammer.

Tilstede: Sk_jønnsrett-ens medÌemmer.

Protokollfører: Wenche Fæste.

Etter fortsatt skjønnskonferanse ble det avsagt slikt

skiønn:

Ved begjæri.ng av 29. juli 1981 fremmet h.r.advokat Trampe Kindt på vegne av de
saksøkte A/L Laagen Fiskeefv for grunneierne langs Laagen og Mjøsen S[randeier-
forening for grunneierne rundt Mjøsa begjæring om tilleggss[¡ønn i henho]d til
tidlígere_avholdt overskjønn den 9. november 1976, Saksøker er K/L Opplands-kraft, Lillehammer.

Grunnlaget for begjæringen er skjønnsslutning i sak nr.
Det heter her:

33/7960 B punkt Z.

"A/L Laaqen Fiskeelv og Mjøsen Strandeierforening kan krevja nytt skjønn i
"l"9Bl, til avgjering av spørsmålet om vederlag for nedsett reproduksjon av
"Hunderaure i årskl-assene etter 1974."

0verskjønnet i 1976 begrenset seg til å flastsette erstatning for årskLassene
1969 - 7974, og tilkjente A/L Laagen Fiskeelv til"sammen kr.93.750,- og
Mjøsen Strandeierforening tilsammen kr. 187.500,-. På grunn av usikkeiheten
med hensyn til fremtidig reproduksjon ble spørsmålet om eventuell ytterligere
erstatning for årsklassene etter 1974 utsatt.

Den lB. august 1982 ble det holdt saksforberedende møte Lil avklaring av enkelt,
formelLe og reelle spørsmå]. Fra rettsboken for det saksforberedendé møte hit-
settes:

"Det var enighet mellom partene om at skjønnet går etter de skjønnsprosess-
"regler som gjaÌdt på tidspunktet f,or skjønnsbegjæringen 29. ¡uti tlet meOI'eventueLle overgangsbestemmeLser som føJ-ger av-éndriñgene i õk¡ønnsprosess-
loven og adgangen til overskjønn. Det. var videre enighet om at man i skjønns-
"relten tok sikte på å få med en fiskerisakkyndig og àn hydrolog dersom ãette
"er mulig. SpørsmåIet overlates tit retten.
rrDet var enighet mel"l-om partene om at skjønnet nå kun gjel-der eventueLLIterstatning for nedsaLt reproduksjon av Hudnerørret i årsk],assene etter 1974
"slik det er forutsatt i overskjønn avhjemlet 9. novembet I976. Skjønnet
"gjelder fiske nedenfor Hunderfossen og i Mjøsa og omfatter ikke taþ av tein-
"fiske og stangfiske i Lågen, som tidligere er rettskrafltig gjort.

"De saksøkte representerer samtlige reel-t interesserte .i Laagen Fiskeelv og
"Mjøsen fiskeforening og overskjønnet i 1976 forbeholdt de sãksøkte rett til
"nytt skjønn etter vassdragsfovens $116 nr. 2. E.tter dette fant partene
"ingen grunn til å foreta stevning ved offentlig kunngjøring og retten finner
" helLer ikke at det ex officio er nødvendig med slik kuñngjøring.

"Det var enighet om at de som tidligere har fungert som sakkyndige, nemlig
"Per Aass og Trygve Løkensgaard oppnevnes som sakkyndige. De saksøkte vaisler
"at de privat vi1 engasjere Fredrik Heitkøtter. 0mkostningene i denne for-
"bindelse vil det være opp til skjønnsret-ten å t-a standpunkt t-il."



Etter fortsatt skriftlig saksforberedelse ble hovedforhandling avholdt i
dagene 13., 74., r7. og lB. oktober L98l. saksøkerne møtte med adm.dir.
Lars Gaukstad, sjefsing. Wi1ly Nordheim, og overing. Bjørn Stene sammen med
prosessfuJ.lmektig h.r.advokat Erik Samuelsen. For de saksøkte møtt-e Magnus
Grimsrud som -formann i Strandeierforeningen og Per Leif Rusten som formann
i Laagen Fiskeelv sammen med felles prosessfullmektig h.r.advokat 0Iaf Trampe
Kindt

Som skjønnsmenn møtte:

Siv.ing. Johan Kinck, 0s1o.
Dr. philos Albert LiJ.lehammer, 0s1o.

Gårdbruker Knut Westrebø,Nord Aurdal.
Gårdbruker 01e Gulsvik, Nesbyen.

Som skjønnsbestyrer fungerte sorenskriver Arne Haugestad.

Som rettsoppnevnte sakkyndige møtte forsker Per Aass og fiskerikonsuLenten
fo.r Buskerud og 0ppland Trygve Løkensgard. Fredrik Heitkøtter møtte som privat
engasjert sakkyndig for de saksøkte. Foruten forkfaringer fra de sakkyndige
og partene ble det avgitt f vitneforklaringer. Det ble foretatt befaring tiJ.
klekkeriet og anlegget i den forbindelse ved Hunderfossen, og deler av strek-
ningen fra dammen ned mot Mjøsa bÌe besiktiget. Forøvrig vises til rettsboken.

Forsåvidt angår forhistorien frem til det overskjønn som bLe avhjemlet den 9.
november 1976 viser skjønnsretten til den faktiske fremstilling retten ga denga
Det er ikke fra noen av partene kommet innsigelser mot denne fremstilling som e
gjehgitt i skjønnet under I og II med unntak for en enkeLt opplysning avslut-
ningsvis under II. Det er der anført at de sakkyndige var enige om at den nor:.
maLe stamme av Hunderørret ga grunnlag for en fangstmengde på omlag Sooo kg i
året og at alle parter har godtatt dette. Det var og er fortsatt uenighet õm
hvilken fangstmengde stammen ga grunnlag for før inngrepet, og det laveste tall
som er fremkommet fra de som har sakkyndige forutsetninger for å uttale seg er
lo.ooo kg. (forsker Per Aass).

Retten vil begrense seg til å gi en summarisk fremstilLing av den del av skjønn
forhistorien som har spesiell betydning for det spørsmåL rãtten nå skal behañdle

Ved Kgl. res. av Zo.mai L96o fikk Kraftlaget 0pplandskraft tillatel-se t.il å byg
ge og drive Hunderfossen kraftverk i Øyer ved utnytting av fallhøyde i Gudbrand
dalslågen. I skjønn og overskjønn i en rekke avdelinger fra 196o og utover bfe
det tatt avgjørelser om tiltak og vederlag i samband med utbyggingen. Spørsmål-
ene knytt-et seg til grunnerstatninger i forbindelse med damanlegget og oppdem-
mingen ovenfor dammen, tap av fÌøtemuligheter, isveger, ulike former for físke
m. v.

Ved overskjønn som bl"e avhjemj.et den l5.desember 1969 ble det fastsatt vederlag
for_skade på fìske melLom Hunderfossen og Harpefossen og for tapt fangstmengde
i Lågen og Mjøsa pga nedsatt reproduksjoñ av ilunderaure i Lågen nedenior Huñder
fossen i årene 196o-68. Resten av skjønnet over skader som skrev seg fra ned-
satt aureproduksjon ble utsatt i 1969 på samme måte som i det foregående under-
skjønn. I skjønnsslutningen í 1969 het det:"Skjønnet utsetLes inntil videre
forsåvidt angår-tap etter l.januar 1969 som føtgd av nedsatl reproduksjon av
Hunderørret i Lågen nedenfor Hunderfossdammen oq i Mjøsa.r'
0verskjønnet i 1976 ut-sat-te spørsmålet i den sJ,utning som er gjengitt foran.
Slutningmeer noe ulikL formulert, og skjønnsretten behandler dette spørsmål
nedenfor der man nærmere drøfter rammen flor skjønnet.

For konsesjonen var det spesielt J vilkår av betydning for det spørsmåJ- skjønns
retten nå skal behandle. Det ble gitt: l. Pålegg om fisketrapp.

2. Pålegg om vannslipp.
3. Pålegg om bioJ.ogiske undersøkelser og- ut-set t.ing av settefisk.

forts....
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Påleqget om trapp ble oppfylt- ved at tra
Det har ikke vært. noen spesielle bemerkn
bortsett fra at det har vært hevdet at d

ppen ble bygget samtidig med dammen
inÇer t-il trappens lunksjon som sådan
et var enkefte begynnervanskeliqheter

den første tiden mht opprenskning m.v.

Pålegg om vannsliPp er blitt. endret fra anleggets begynnel.se og frem tit i dag
på grunnlag av erfaringer og enkelte uhell. Til å begynne med var vilkårene sã
mangelfulle at, de bl.a. førte til at gjenstående kulper nef,enfor dammen
bunnfrøs vinteren I96J-64 med betydeìig skader for fisket. I 1965 ble det gitt
pålegg om at det i tiden l.juli tif f>. oktober skulle holdes en vassførin! i
elveløpet nedenfor dammen på minst 25 m3/sek. Vintervannføringen skulle væie t:
5iÈekkeligifç å hindre innfrysing av fisk i kulpen ovenfor jernbanebrua.
Det er under hovedforhandlingen nå opplyst at det iht dette pålegg etter 1965
bJ-e sluppet anslagsvis fra en hal-v til én n3/sek. etter 15. oktober. Den 2.7.7(
ble det av hensyn til fisket gitt nye instrukser om vannslipp. I perioden ette¡
l. oktober frem til lo. juni ble det pålagt å slippe vann svarende til fiske-
trappens kapasitet, dog minst IrB n3/sek. For sommerhaLvåret forøvrig ble det
foretatt en ir¡¿s1ing i perioder med pålegg om vannsLipp varierende fra 5 til
2o nJ/sek. Poenget var gjennom en trinnvis regulering i sommerhatvåret å sikre
at fisken ikke skulle bli stående igjen i kulper ved fallende vannstand. På-
legget fta 1976 er fortsatt gjeldende idag. Bet-ydningen av det sterkt redusertr
vannslipp for fiskeproduksjonen et et sentralt spørsmål for skjønnet.

Pålegget om fiskeutsì.ipp hadde i første rekke siLt grunnlag i at Hunderørreten
hadde sine beste gytepJ.asser i strekningen mellom dammen og Hølsauget som ri-;¡,
ì,igger ca. 4.4 km nedenfor ammen. Det. er denne strekningen som i stor grad blr
tørrlagt ved at vannet nå føres gjennom tunnel- med utì.øp ved Høl,sauget. Pga
tørrlegging av gyteplasser vinterstid fikk dette stor innvirkning på reproduk-
sjonen av fisk. For å veie opp tapet. fikk Kraftlaget påJ-egg om å sette ut settr
fisk i Lågen og Mjøsa. Men påleggene ble ikke etterlevd. I skriv av 25.ju1i
1965 fra Dir. for jakt, vil-tstell og ferskvannsfiskê ble Opptandskraft hvert. ål
pålagt å sette ut l5ooo Hunderørret som var minst 25 cn Lange el.ler 25ooo som
var minst 2o cm lange. For å skaffe settefisk meldte Kraftlaget seg inn i Reins
voll settefiskanlegg. Men dett.e anlegget var ut.satt for uhell, og Kraftlaget
fikk ikke den settefisken det trengte. I samråd med fiskerisakkyndige knyttet
til Direktoratet bygde Kraftlaget så sitt eget settefiskanlegg ved Hunderfosser
Dette kom igang fra 1971. Det har senere blitt videre utbygget og må idag be-
tegnes som et meget godt og tidsmessig anlegg. Kort etter overskjønnet i I976
skrev 0pplandskraft til Direktoratet (25.nov.L976) og ba om at det ble foretatt
endringer i utsettingspålegget. Hovedinnholdet i søknaden grunnet seg på at
gjenfangsten var avhengig av størrelsen på utsatt fisk og at antalùét utsatt
fisk derfor kunne graderes etter størrelsen. Dette ville gi en bedre kapasit.et!
utnyttelse av settefiskanlegget ifølge 0pplandskraft. Den 14. april lg8o ble
pålegget om utsetting endret etter beslutning fra Dir. for vi1t. og ferskvanns-
fisk. Man gikk fls¡ med É en tilpassing av utsettingspålegget ettei ungestørrels
Samtidig ble det gitt nærmere regler om tid og sted for utsetting. Spørsmålet
om betydningen av påleggene om utsett.ing av settefisk er det. andre sentrafe
spørsmål av betydning for skjønnet.

Nærmere om rammen for sk.jønnet.

Som det fremgår foran er rammen for skjønnet angitt i skjønnsslutningens pkt..
2 i overskjønnet avhjemlet den 9. november 1976. Saksøkeren gjør gjeldende at
det som skaL erstattes kun er evenluelL redusert fangst i Mjøsa og Lågen neden-
for dammen som skyldes redusert reproduksjon nedenfor dammen. Saksøkte gjør
gjeldende at skjønnet også skal erstatte eventuelt tap i fangst nedenfor dammer
og i Mjøsa som skyldes redusert. reproduksjon ovenfor dammen.

Skjønnsretten er forsåvidt enig i at den aktuelle skjønnsslutning ikke er helt
entydig. Ser man den i sammenheng med overskjønnets premisser frc 1976 og det
forrige skjønn fra I969 anser likevel ikke skjønnsretten det tvilsomt at det
kun er tap som skyldes redusert reproduksjon nedenfor dammen som skal erstatles

forts...
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Skjønnsslutningen i skjønnet avhjemlet- 11. november 1969 benytter formuleringer
Lap "som følge av nedsatt reproduksjon av Hunderørret i Lågen nedenior Hunder-
fossdammen og i Mjøsa." Dette synes for skjønnsretten nokså entydig og peker i
retning av saksøkernes anførseì-. I adv. Trampe Kindts påstand i forbindefse mer
overskjønnet i 7976 gjengitt på side 4 i skjønnet påstås det også i pkt.2:
"Spørsmålet om erstalning for skade på ørretproduksjonen nedenfor Hunderfossen
etter 1.1.1975 utsettes til 1.1.1981.t'
Ved underskjønn av 19. mai 1969 (som gikk forut for det fo.ran omtal-te overskjør
heter det også på side 3: "Når det gjelder st.rekningen ovenfor dammen legger
retten til grunn at- oppgang av Hunderørret i den tidligere foss bare kunne forr
gå under spesielle vannstandsforhold og hadde et uvesentlig omfang. Det tas
hensyn til at det ikke kom opp fisk i anleggstiden. Man mener at reproduksjons.
spørsmålet betyr lite for erstatningspliktig tap av fiske i denne deL av eLven
og finner at endel-ig avgjøre.Ise kan skje." På side 4 i samme skjønn heter det:
"Man er kommet til en engangserstatning til A/L Laagen Fiskeelv på kr.l5o.ooo-
Som det fremgår foran, kommer det i tillegg hertil ingen fremtidig erstatning
for nedsatt reproduksjon på strekningen ovenfor dammen.r'

Etter dette legges til grunn at skjønnsretten skal utmåLe eventuefl erstatning
for fangstt.ap som skyLdes redusert reproduksjon av Hunderørret nedenfor ,ammet
I dette ligger også den begrensning at skjønnsretten ikke skal trekke inn i vu.
deringen andre florhold som kan ha betydning for fangstmengden enn de som har
sammenheng med redusert reproduksjon. Eks.vis tar ikke skjønnsretten hensyn ti.
redusert fangstmengde som skyldes endrede fiskeregler ell-er forurensninger i
Mjøsa. Dette følger av at skjønnet er et fortsettelsesskjønn på de premisser
som bl"e lagt ved overskjønnel i 1976.Skal andre forhold nå trekkes inn vil de'
føre til at utsettelsen gis andre virkninger enn det som dengang var tÍlsiktet
På den annen side vil skjønnsretten presisere at retten med iepioduksjon for-
står utvandringsferdige unger fra Lågen. Dersom andre forhold i Mjøsa f.eks. .

reduserer gytebestanden er dette uten betydning for bedømmelsen av Opplands-
krafts eventueLle erstatningsansvar dersom først forutsetni-ngene mht reproduk-
sjon er oppfylt.

Forsåvidt angår partenes anførsler er det enighet om at det i prinsippet er
uten betydning for skjønnet om utsettingspåleggn bestemmel-ser om regulering av
vannutslipp m.v. faktisk er fulgt. Det. avgjørende er om det foreligger et økonr
misk tap som følge av redusert fangst fordi reproduksjonen er redusert. Begge
pprter er derfor forsåvidt enig i det som er anført i brev fra Direktoratet av
14. april l98o der ut.settingspåleggene ble endret og hvor det heter:"LiLLe-
hammer Innlandsfiskenemnd har i sin bemerkning enstemmig gått inn for at det
av hensyn tiì" skjønnet for utbygging av Hunderfossen som skal avholdes om ca.
1 år o ikke bìir foretatt endringer i utsettingspålegget. Direkt.oratet vil i
tilknytning til dette bemerke a[ vi ikke ser ñoen sãmmenheng me].Lom de erstat-
ningsmessige forhold tit rettighetshaverne som oppgjøres i forbindelse med et
vassdragsskjønn , og de tiltak Direkt.oratet bestemmer med hjemm'el i konsesjons.
vil-kår. "

Saksøkeren viser til redegjøreLse fra f,orsker Per Aass datert 5.juli IgB3.
1 konklusjonen het-er det:
"Saken gjelder tap av fiske i Lågen nedenfor Hunderfossdammen og i Mjøsa som
"følge av nedsatt. rekruttering av Hunderørret i årsklassene 1975 - BI. Den
"omfatter ikke tegnJ.agfiske og stangfiske i Lågen, fordi dette er avgjorL tid.
"ligere. Det er min oppfatning at den samlede rekruttering; naturlig og kunstir
"produsert, i å¡sklassene 1975 -Bl ikke var dårligere enn den naturlige re-
"kruttering før Hunderfossutbyggingen. Det er følgelig ikke skjedd noen reduk-I'sjon av fiskets avkastning som skyldes rekrutteringssvikt.

Iht denne konklusjon og
eierne representert ved
ikke lidt noe økonomisk

det materiale Per Aass bygger på har etter dette gtunn
hhv A,/L Laagen Fiskeelv og Mjøsen Strandeierforening
tap som nå skal erstattes.

forts. . . .
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Saksøkeren har nedlagt- slik påstand:

L. De saksøkte tilkjennæikke erstatning for tap som skyldes ¡edusert reprodul.
sjon av Huriderørret i årskl,assene etter 1974.

2. De saksøkt.es begjæring om'utsetteLse av skjønnet for årsklassene etter l9B2tas ikke tilfølge.

Saksøkeren er forøvrig enig med saksøkte i at skjønnsretten kan angi forutset-
ningene for en eventueff erstatningsut.måling slik at endring av foiutsetninger
kan gi adgang til å begjære nytt skjønn. Retten kan imidleriid ikke sett" ull-
kår for saksøkerens virksomhet.

Saksøkte Øt eldende:

Det bestrides at konklusjonen i forsker Per Aass utredning datert 5. juli tgBJ
er dekkende f,or de faktiske forhold. Den samlede reproduksjon nedenfoi fJunder-
fossdammen er gått tilbake, og dette har ført til redusert fangst. Saksøkte
hevder at tilbakegangen-skyldes redusertprgyte- og oppvekslområder og også tap
av gytefisk som blir stående i kulper oq/'qjenstand for ulovlig fiske-når v"nn-
føringen går tiJ-bake. Det er imidlertid mulig at utviklingen må bedømmes noeforskjellig når man sammenligner forhoLdene i Mjøsa og Lågen.

Saksøkte har nedÌagt slik påstand:

Prins ipalt: l. De saksøkte tilkjennes enqangserstatning + z5gí for årsklassene
I975-1982.

.....6
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Subsidiært: I

Skadene på reproduksjonen for Hunderørret ett.er årskl-assen
l9B2 utsettes. Partene kan i tilfelle kreve skjønn etter tgïz.

Retten fastsetter bestemt.e forutsetninger for fastsetterse av
engangserstatning. Overholdes ikke di.sse forutsetninger kan
hver av partene kreve nytt skjønn.

2 Det fastsettes en engangserstatning for varige skader i Hunder-
ørretfiske fra årsklassene 1975 og fremover + Z5gí.

r begge tilfeller: De saksøkte tilkjennes erstatning for utgifter
til teknisk og juridisk bistand.

I forhold til den subsidiære påstand har saksøkte pekt på at skjønnet isåfa]l
bør bygge på føJ.gende forutsetninger:

I 0pplandskraft forutsettes å holde den vannføring som er lastsatt i Industri
departementets brev av 2.7.I976. Reduksjon i vannføringen fofutsettes å skj
gradvis. Kulpene under de øsLlige luker - som idag virker som fiskefeller -
forutsettes oppfylt eller ut-sprengt i-nnen neste sommer. Det forutsettes at
0pplandskraft sørger for oppsyn mot ufovlig fiske mel-lom Dammen og jernbane
broen

II Opplandskraft forutsettes å oppfyJ.le det utsettelsespålegg som er gitt av
Direktoratet for vilt og ferskvannsflisk den 14. april 198o. Målinq merking
og utsetting forutsettes foretatt av direktoratets folk.

III Skutle noen av disse forutsetninger fravikes f,orbeholdes A/L LaaQen Fiske-
elv og Mjøsen Strandeierforening å begjære nytt skjønn vedrørende reproduk-
sjonen av Hunderørret.
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Sk.iønnsretten leqqer til grunn oq bemerker:

Partene er særlig uenig om to f,orhold. Dels er man uenige om betydningen av
reduksjonen i gyte- og oppvekstområder og dels er man uenige om virkningene av
utsettinqen'av settefisk.

Allerede i forbindeLse med det første skjønn som ble avhjemlet den 2l.oktober
196o var fisker
dige. Ifølge sk
tenkning fra de
betenknj-nger fr
ninger på fiske
qitt i florbinde
det fremgår for

ikonsulentene Trygve Løkensgard og Per Aass oppnevnt som sakkyn
jønnet ventet man deres betenkning høsten 1961. Den,første be-
to sakkyndige forelå den 3.juli 7962. videre er retten forelag

a Per Aass av l-2. november 1969 an Hunderfossutbyggingens virk-
t i Lågen og Mjøsa og betenkning av B. november 1976, begge av-
l-se med de overskjønn som da ble holdt. Videre har retten som
an mottatt betenkning av 5. juJ.i 1983 fra Per Aass. Den oppnevn

sakkyndige Trygve Løkensgard har også avgitt en skriftlig uttalelse der han i
det vesentJ-ige sLutter seg til utredningen fra Per Aass. Retten har også motta
en skriftlig fremstilling fra de saksøktes privat engasjerte sakkyndige Fredri
Heitkøt.ter datert 16.oktober lg8l i forbindel-se med hans rettslige forklaring.
Retten har også fått seg foreJ.agt adskillig korrespondanse der Pãr Aass bl.a.
oppt.rer på vegne av Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. Dette siste har
sammenheng med at han ette¡hvert påtok seg en mer sammensatt oppgave. Han var
opprinnelig rettens engasjerte sakkyndige sammen med Trygve Løkensgard. Han
var dengang NA.V7stipendiat. .Deretter ble han tilsatt ved-Direktoratet for vilt
stell og flerskvannsfiske - fiskeforskningen - som har en egen avdeling på As
knyttet til Direktoratet. I denne stilling ble han også etterhvert Direktorate
sakkyndige når man skulle vurdere hvilke pålegg som skulle gis overfor 0ppland
kraft med sikte på å redusere skadevirkningene på fisket. Retten forstår det
slik at de pålegg som etterhvert. ble gitt i overveiende.grad bygget på Per
Aass egne vurderinger. I forhold ti1 sin oppgave som rettens sakkyndige kom hai
derved også i den spesielle situasjon at han på vegne av Direktoratet-i stor'
grad både bestemte hvilke tiltak som skul-Le settes i verk og fulgt.e opp kontro
len av tiltakene og også sto ansvarlig for å måle de endelige resultater.

Han har spitt en hovedrolle for å få bygget opp et megel godt anlegg for fiske
oppdrett' og gjennomført- forsøkene méd ut-sett-ing oq gjenfangst meget grundig
og samvittighetsfullt .

Pga sine sam-
mensatte-oppgaver uif Out imidlertid også i stor grad bli den sakkyndiges funk
sjoner på vegne av Direktoratet som blir gjenstanã for skjønnsrettens vurderin
cg det blir resultatet av sitt eget arbeid den sakkyndige fremstiller skriftli,
og muntlig for skjønnsretten . I forbindel,se med at det fra de saksøkte sterkt
er fremhevet at den sakkyndige har hatt en uheldig dobbeltrolle vil retLen pre
sisere at den ikke finner noe grunnlag for å dra den sakkyndiges vilje til fag
lig objektivitet i tvil. Retlen er l-ikevel enig i at det. objektivt sett har ut
viklet seg en noe uheldig,rollekombinasjon.

Det praktiske.arbeid ved settefiskanlegget ved Hunderfossen var og er i uLgang
punktet 0pplandskrafts ansvar. Det er for skjønnsretten lagt frein en oppstlttl
som viser samlede anleggsutgift.er til fisketrapp,provisoriskc klckkcrier og
set.tefiskanlegg med ialt ca. kr. 2,I mill. og drifts- og vedlikeholdsutgifter
i perioden 1964 -82 med ca. ),8 mill. I tiltegg har 0pplandskrafl hatt utgifte
til fiskeribiologiske undersøkelser i perioden 1966 - 75 med vel, kr.2oo.ooo,-.
Selvom alle utgifter, herunder også lønnsutgifter, var 0pplandskrafts ansvar
forslår likevel retten det slik at det i overveiende grad har vært. Per Aass
som har hatt en overordnet faglig styring. Et tvistepunkt har vært telling og
måling i forbindeLse med utsetting av fisk. Dette arbeid ble opprinnelig utfør
av 0pplandskraflt.s ansatte ved settefiskanlegget. Blandt de som var ansvarlige
i midten av 7o-årene var Fredrik Heitkøtter som dengang var ansatt i 0ppl-ands-
kraft, men som under skjønnet har møtt som privat engasjert sakkyndig for de
saksøkte. Fredrik Heitkøtter ble pga motsetningsforhold oppsagt av Opplands-
kraflt' og teJ"ling og måling ved utsetting av fisk ble overtatt av Direktoratet
egne folk i 1978. I f,orbindel"se med de motsetningsforhold som har eksistert fi
ner skjønnsretten grunn til å fremheve det sterke engasjement Fredrik Heit-
køtter har lagt for dagen i forbindelse med å bevare Hunderørreten.

forls. .
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Han har stor innsikt i de problemer som erknyttet til bevaring av denne f,iskestammen. ftter skjønnsrettens befaring og
de forkLaringer og den dokumentasjon retten har mottatt er det skjønnsre[teñs
oppfatning at man idag har et ferdig etablert settefiskanlegg som fungerer så
godt som det med rimelighet kan ventes og retten anser dette ãom et resuLtat aret samarbeid mellom Per Aass, Fredrik Heitkøtter og de som forøvrig har vært er
gasjert i-dette arbeid fra Opplandskraft. Skjønnsretten legger til grunn at mar
hverken når det gjelder anlegg eller driften av dette kan kõmme nevñeverdig 1er
ger i arbeidet med å hindre reduksjon i stammen av Hunderørret. Retten antãr
også at man nå har de opplysninger og den kunnskap som man med rimetig kan regr
med å få med sikte på å vurdere de varige virkninger av ut.byggingen fó¡ fiske[
av Hunderørret. På denne bakgrunn må retten vurdeie det. sa*t<yñO:.qe materiale
retten har fått seg forelagt - og da spesieJ.t den sakkyndige utrõdning fra
Per Aass.

Utredningert fra Per Aass konkluderer som nevnt med at" summen av naturlig og
kunst-ig produksjon ikke er dårliqere enrr den naturlige rekrut-t-ering før-ut-
byggingen. Hans hovedkonklusjon bygger i særlig grad på beregningei fra resul-
tater av merking og gjenfangst. Rett-en finner det nødvendig å gå inn på enkelt-e
spesielle punkter i hans utredning.

Det mangler enkelte opplysninger under beskrivelsen av Hunderørretens bioJ.ogi.
Ret-terr savner opplysninger om når yngelen klekkes og variasjonen i vannføriñger
før dammen ble anlagt-. Videre savner ret-ten opplysninger om temperat-urgang"nl
om hvor i elven yngelen st-år, og om målinger av næringsdyrmengden. Det[e ãr
viktiqe opplysnirtger for bedømmingen av produksjonsforholdene i elven.

Rett-en er enig med Aass i at anslag over ungeproduksjon må bygge på skjønrr.
Det-te skjønnet ville imidlertid vært let-tere å foreta dersom de forannévnt-e
undersøkel.ser av elven var blit-t foretatt. Aass er isteden henvist- til å bygge
på undersøkelser som er foret-att- i andre vassdrag som grunnlag for sin vurdei-
ing. Han bruker særlig data fra Ekso i Eksingdaì og Hallingsàalselven. Dette
gjelder imidlertid ert ørrett-ype som holder seq på elven hele livet-. Hunderfoss-
ørreten er derimot 'å sammenligne med en sjøørret eller ìaks, hvor det er
om å gjøre å få sendt- et stort ant-all urrge fisk på beite

Aass fremholder i sin redegjørelse om den aktuelle strekning at- storsteinet
bunrr og tidvis høy og kald vannføring bidrar tit å holde ptódrk"¡onen nede.
Under sin forklaring for ret-t-en har han underst-reket at lav vanni-emperatur og
ugunst-ige næringsforhold gjør at produksjonen på den aktuelle strekning må arr-
tas å være.Lavere enn man tidligere har gått- ut ifra. Ret-ten kan ikke ðe at-
dette er helt i overensstemmelse med de opplysninger som fgreligger oqr t-empera-
turforholdene. Ett-er avslutt-et hovedforhandling har rett-en fra 0pplandskraft
innhent-et temperat-urkurver for de 5 årene 1972 - 77. Dette mat-erialet er inn-
hent-et- med samtykke fra begge parter. Mat-erialet viser gjònrromsnitt-stemperatu-
rer på 1l - 15 grader i juli, 14 - J.6 grader i august- oq-rr - ì) grader i'
september.Dette er ikke.ugunstige temperat-urer for ørret-produksjon. Temperatur*
ene er helìer ikke ugunst"ige for næringsdyrproduksjon og NIVATs undersøkelser
bekrefter dett"e.

Aass anførei videre; i forb.med at- vint-ervannføringen nå er 2 n3/s..I'Den aLminnelige lavvannsføring i den uregulerte elv var lB n3/s og den absolut
laveste 12 n3/s. En reduksjon fra lB til 2 mï/s fører til en arealieduksjon i
underkant- av lo,'í. I'Retten vil tit dett-e bemerke at disse t-all ref,ererer seg
t-il forholdene før 1921. før regulerirrgen av Byqdin. De vannføringer som har
betydninq f,or dett-e skjønn er úannfø.ing"n" fórut- for byggingen av dammen ved
Hunderlossen. For perioden 795o-62 var den alminnelige lavvannsføring ca. 6i
n3/s. Derr absolut-t- lavest-e var 45 n3/s. Dette innebæier at. arealreduksjonen
er vesentlig høyere enn den Aass har lagt til grunn.

fort.s. . . .
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For beregningen av den naturlige ungeproduksjon f,ør utbyggingerr bruker han
gjenfangst-prosent- bygget på merking og utsetting av set-t-efisk. Han har
for beregningen av gjenfangst-en lagt t-i1 grunn de t-i best-e forsøk blandt
et stort antall. Velger man andre ut-set-tinger fra hans t-abellverk kan gjenfangs
prosent-en bli 2o9í' eller lo,'í. Regner man f.eks. med lo,'á gjenfangst blir den
beregnede naturlige bestand forut for reguleringen langÉ*høy""õ 

"nn 
hva Aass

legger til grunn. Ret-t-en antar derfor at den benyttede beregningsmåte er høyst-
t-eoretisk og avhenger av hvilken gjenfangstprosent man velger å operere med.

Tidligere har 0ppJ.andskraft fremholdt- at- fellefangst ved dammen var utgangspunk
tet- for beregningen av eventuell reduksjon som føì.ge av reguleringen. Dette
var bl.a. ut,gangspunkt-et ved overskjønrret i 7976. Disse fangsttall har ikke
endret seg_nevneverdig fra f,orrige skjønn og frem til de for:eløbige tall for
1983. Forsåvidt viser ikke fellefangsten noen økning i produksjonen dersom man
fortsatt- benytt-er denne farrgst som mål,est-okk. For skjønnsret-t-en benytt-es nå
imidlert-id beregninger med utgangspunkt i gjenfangst slik de er referert foran
og med den usikkerhet som hefter ved en slik beregníngsmåte. Beregningene sup-
pleres med en ant-agelse om produksjon pr. hekt-ar sammenhol-dt- med et- ans[ått re-
dusert oppvekstareaL nedenfor dammen. Denne siste beregninq lider av den mangel
at man ikke har de nødverrdige inf,ocmasjoner for å kunne vurdere hvor produktivt
området egentlig er, jfr. foran.

Ett-er det-t-e finrrer ret-t-en at derr ikke han noe vesentlig bedre grurrnlag å bygge
på for sin vurderirrg enn overskjønnet hadde i 1976. Deiimot- ani-ar re¡t.en at.
det" er grunnlag for å vurde¡:e forholdene i Mjøsa sammenholdt- med forholdene i
Lågen på en anrìen måte. I begynnelsen av 7o-årerre kom Opplandskraflt igang med
sitt-eget settefiskanlegg. Dett.e ført-e til at man ett-erhvert også ble i õt-and
Lil å et-t-erkomme påleggene om utset"ting. Ved siden av å sette'ut f,isk ved
Hunderfossen og nedover i Lågen begynt-e man også å sette ut- fisk i Mjøsa og
andre elver som renner ut i Mjøsa. På et- t.idligere t-idspunkt, helt tilbake-t.il
1965 ble'det satt ut yngel helt nord for Harpefoss. Dette har ikke gitt rrevne-
verdige påviselige resuLtat-er for produksjonen av Hunderørret. Ett-eiat ut-
sett-ing av egen produksjon kom i syst-em i begynnelsen av 7o-årene antar også
skjønnsretten at resultat.ene er blitt- bedre. De nåværende påJ.egg om utset-ting
antas tilstrekkelige til å kompensere tapet for redusert- reproduksjon i Lågen
nedenfor dammen forsåvidt angår fisket av Hunderørret i Mjøsa.
Enten fisken settes ut i Lågen, i Mjøsa eller i andre elver som renrìer ut- i
Mjøsa arltas det at utset-tirrg i dagens omfang fører til en stamme av Hunder-
ør:r'et - som i denne forbindelse vel så nærliggende kan bet-egnes som Mjøsørrêt
som kompenserel taþet som følge av reguleringãÃ. Det- må dog 6emerkes at denne
utset-ting først kom igang i begynnelsen av 7o-årene og at erst-atningen som ble
utmålt ved overskjønent i 1976 kun gjelder frem til og med årsklassen for 1974.
Det har derfor vært en periode i midt-en av 7o*årene med en nedgang i oppfisket-
kvantum også i Mjøsa som en følge av redusert reproduksjon i Lågeñ nedenfor
dammen. Hvor stor nedgarrg det-te har vært- og hvorledes derr fordeler seg på de
enkelt-e år må bli gjenstand for et rent skjønn. Ret-t-en antar imidl,ertid at-
tapet i allefall er kompensert i slutt_en av 7o-årene.

For redusert fiske som følge av t-apt- reproduksjon i. Lågen nederrf,or
dammen stiller imidlertid saken seg anderledes. Den betydelige reduksjon i gyte
muligheter på st-rekningen fra dammen til Hølsauget kan likke fullt ut Èomperrsere
gjertnom ut-settirrg av set-t-efisk fordi de naturlige f,orhold som er skapt- et-ter
reguleringen bare i begrenset qrad gjør det mulig for Hunderørreten å vandre
tilbake til de forut-satt.e naturlige gyteplasser. Det foreligger idag ikke
grunnlag for å beregne hvor st,or andel av den Hunderørret som settes ut i
Lågen som úender tilbake for å gyte, og det er vel tvilsomt- om det finnes noe
pnaktisk sikkert system for å gjennomfãre erì slik beregnirrg. Rett-en vj-ser her
også til at oppgangen i fiskefelle ved dammen ikke synes å ha øket- siden over-
skjønnet" i 1976, forholdene synes stort- set-t uendret, men en gjennomsnit-tsbereg
ning gir forment-lig en viss - om erìrì bagat-ellmessig reduksjon. Det er nær-
liggende å set-t-e dette i sammenheng med den betydeli-ge og vari.ge reduksjon i
vannføringen - og dermed i gyteplassene - på strekningen fra dammerr t-il
Hølsauqet- 
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På derr annen side karr det- vel reises spørsmål om ikke oppgangen i Lågenfra Mjøsa til Hø.lsauget er mirrdre påvirket av denne reduksjon. St ¡rnn"rótLu¡arttar at- marl her står overfor noe som nærmest må betegr,es ãom spekulasjorrer,
mert viser samt-idig til at A,/L Laagen Fiskeelv represent-erer samtlige giu,r,,"i".,
larrgs Lågen og at. det- i ret ten er. opplyst at t-itk jerrt erstatrring vil bli be-
nytt-et til fremme av fisket. generelt. Det- er ikke fremmet særskilte krav
fra-errkelt.e grunneiere byqget på at deres net-t-ighet-er er spesielt- skadelide¡rde

Et-t.er dett-e vil skjønnsretterr utmåle en samÌet- erst-at-ning iit A/L Laagen
Fiskeelv for det- tap i fisket som skyldes redusert reproãuksjorr nedenior
dammen. Dett-e tap er da beregrret- som et endelig t-ap med ut-gángspunkt i års-
klasser¡e etter 7974.

Det er endel usikkerhet- spesielt- knyt.tet til erstat-rringsut-målingen for A/L
Laagen Fiskeelv. Saksøkte har , slik det f,remgår foran i t-ilslui-nir,rg t-il
saksøktes subsidiære påstand under I, II og III, bedt om at. visse fórutset-
ninger legges til grunn for erstat-rringsut-målirrgerr. 5kjønrrsret-ten er enig iat endel av de forutset-rringer de saksøkte har pekt på bør legges til grurin,
slik at A/L Laagen Fiskeelv og Mjøserr St-randeierf,orerring har"ãrrledninq tif'a
begjære nytt- skjørtn dersom de aktuelle forut-setninger errdres. Skjønnsrett-en
forut-set-t-er at vatrrlf,øritrge¡ angit-t i Industridepart-ementets brev datert-
02.O7.76 opprett.holdes og-þeduksjorren i vannføringen skjer gradvis. Kulpene
under de østlige luker - som idag virker som fistãfelte-- fõrutsettes oppfytlt-
eller utsprengt- innen rreste sommer. Opplarrdskraft sørger for oppsyrr med
ulovlig fiske på egen grunn. Videre forutsettes at Opplandskraft fortsatt.
oppfyller de utsetningspålegg som er gitt av Direktoratet for Vilt- og Fersk-
vannsfisk den 14. april 1980. Det forutsettes også at måling og utsõtt-ing
skjer under bet-ryqgende forhold, ut-en at arbeidet- rrødvendigvis må utføres
av direkt-oratet-s folk.

Ved utmålingen av er:st-at-ningen skal denne forhøyes med
av 74. desember L9l7 nr. 17 $f g, punkt_ ). Et_t-er en sa
sett.er retter¡ erstatningen til Mjøsen strarrdeierforeni
inklusive 259ó i henhold til vassdragsreguleringsloverr.

25Yi í henhold til lov
mlet vurdering fast-
ng til kr. 100.000, -

Erstatnirrgen til A,/L
fast.settes til samlet
reguleringsl oven .

Laagen Fiskeelv
kr.400.000

på vegne av grunr¡eierne lanqs Lågen
også inkl. 259á i henhold t-il vassdrags-

For Mjøsen 5t-randeierf,orening gjelder det et- allerede lidt tap over en
periode etter 1974. .Skjønnsretten har ved erst-atnirrgsutmålingen t-att. hensynt-il rentetap. For A/L Laagen Fiskeelv er dels t-ale om erstat.ñing for all.eredelidt. t-ap og dels erstat-ning for fremt-i.dig tap. Skjønnsretten har tatt- hen-
syn t-il såvel forrent'n.irìg som diskont-ering ved ersiatnirrgsfast-settelsen.

Saksomkostrrinqer:

H.r.adv. Trampe Kirrdt- har på vegrìe av de saksøkt-e fremlagt en sam1et, omkost-
ttingsoppgave f,or egen juridisk bistand på kr. 29.713,2O. Saksøkerens prosess-
fullmektig har ikke hat-t- noe å bemerke til derrne oppgaven. Den legges tilgrunn. Advokat Trampe Kindt har også presentert- regrring fra Fredrik
Heitkøtter med samlet. kr. 12.462,-. Regningerr forui-seti-er bl .a. 4 dagers
arbeid i skjønnsretten a kr. 1.00Q,- og 14 dagers,forberedende arbeid akr. 500'-. HertiI kommer endel spesif,iserte utlegg. Saksøkererìs prosess-
fullmekt-ig har bedt retten nærmere vurdere nødvenãigheten av dette arbeididet saksøkerert sti-ller seg tvilende til om omkost-r,ir,gene har vært nødvendiget-il ivaretageÌse av saksøkt-es int-eresser. Ret-t-en f,irrner alt- i alt at Fredrik
Heitkøt-ters arbeid med saken i så måte har vært nødvendig og legger opp-
gaven til grunn. ,

Videre har saksøktes prosessfuÌlmektig presentert regrringer for ut-legg foretatt
ved A/L Laagerr Fiskeelv med kr. 101.50 og Mjøserr Strãndeierforening médkr. I.572,--. Retter¡ fj.nrrer et-ter omste ndigheterre at også disse opfigaver målegges til qrurrrr' 
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trodtqJØrelse trl de rettsopprrevnte sakkyndige vil bli f,ast-satt sænskilt. ,4/^v/ç

Skjørrrret er enst"emmig.

Skjørrnsslutninq:

l; Kraft-laget Opplandskraft betaler til A/L Laagen Fiskeelv kr. 400.000,-
- krorterfirehundret-usen - som samlet- erstat-nirrg for t-ap som følge av
nedsatt reproduksjon av Húrrderørret- i årsklassene ett.er r974.

2. Kraftlaget.Opplandskraft- betaler til Mjøserr St-randeierforenirrg kr. 100.000,
- kroneret-t-hundretusen - som samLet erst"atnÍng for tap som følge.av rredsatt
reproduksjon av Hunderørret_ i årsklassene et_ter 1974.

3. Av de titkjente erstat-ninger svares 72?í, årlig rente fra den tid skjønnet
er rett-skraftig

4. Kraft-laget. 0pplandskraft betaler i saksomkostninger t-il h.r.adv. Trampe
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Fylkesmannen i Innlandet       Dato: 11. Juni 2019 
Postboks 987 
2604 Lillehammer 
fminpost@fylkesmannen.no 
 
Kopi til: 
Miljødirektoratet - post@miljodir.no 
 
 
Kommentar til Fylkesmannens varsel om opphevelse av pålegg om utsetting av 
aure i Lågen og Mjøsa 
 
Dette brevet er et innspill som respons på Fylkesmannens varsel om opphevelse av pålegg om 
utsetting av aure i Lågen og Mjøsa, datert 22. mars 2019. Hensikten med brevet er å kommunisere 
til Fylkesmannen (1) de vitenskapelige resultatene fra arbeid i SUSTAIN-prosjektet (finansiert av 
Norges Forskningsråd) med stor relevans for saken og (2) våre standpunkter som forskere 
vedrørende de foreslåtte endringer i den aktuelle forvaltningen av Hunderørret. 
 
 
Hovedkonklusjoner fra SUSTAIN-arbeidet  
De siste fire årene har forskere fra UiO og NIVA i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark og 
andre, jobbet med analyse av den lange tidsserien av data på Hunderørret.  
 
Det siste av disse arbeidene er en kvantitativ evaluering av settefiskprogrammets effekt på 
bestandsdynamikken til Hunderørreten. Nærmere bestemt har vi undersøkt hva som kan skje hvis 
settefiskprogrammet nedlegges, og hvordan dette eventuelt kan kompenseres med andre 
forvaltningstiltak som regulering av fiske, reduksjon av turbindødelighet, og restaurering av 
gyteområder i Gudbrandsdalslågen. Undersøkelsene er gjort ved hjelp av en matematisk 
bestandsmodell basert på langtidsdataene for Hunderørreten. 
 
Forskningsartikkelen er allment tilgjengelig som preprint (https://ecoevorxiv.org/ds7u2/).  
 
Det finnes også en formidlingsblogg på norsk (https://blogg.forskning.no/blogg-pa-sporet-etter-
virtuelle-dyr/hvor-vill-er-norges-storste-orret/1342875).  
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mailto:post@miljodir.no
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https://blogg.forskning.no/blogg-pa-sporet-etter-virtuelle-dyr/hvor-vill-er-norges-storste-orret/1342875
https://blogg.forskning.no/blogg-pa-sporet-etter-virtuelle-dyr/hvor-vill-er-norges-storste-orret/1342875
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Hovedkonklusjonene fra vårt arbeid er: 
 

1) Det er usannsynlig at Hunderørreten vil klare seg uten settefisk  
Modellsimuleringer viser at bestanden av Hunderørret risikerer å avta raskt dersom 
settefiskprogrammet blir nedlagt uten at noen andre forhold endres. I verste fall kan 
bestanden bli redusert til et kritisk lavt nivå innen få tiår. Nøyaktig hvor fort bestanden vil 
avta er vanskelig å si uten ytterligere forskningsarbeid knyttet til den naturlige 
rekrutteringen (vi vet ikke nok om det, se nedenfor). Det som imidlertid er helt klart, gitt 
det kunnskapsgrunnlaget vi har nå, er at den predikerte bestandsvekstraten er så lav at 
bestandenstørrelsen med stor sannsynlighet vil avta. 
 

2) Fullstendig nedleggelse av settefiskprogrammet må kompenseres med betydelig 
reduksjon i fisket 
Tap av settefiskprogrammet kan kompenseres med en sterk reduksjon i fisket. Gitt samme 
forhold som de siste 50 årene, viser modellen at fisketrykket må reduseres med minst 50 
prosent for at bestanden skal kunne klare seg uten settefisk. Avhengig av hvor høy den 
naturlige rekrutteringen er, vil det kreves en reduksjon på mellom 50 og 100 prosent. 
 
Simuleringer viser at øvre og nedre lengdebegrensinger også kan gi gode resultater, 
spesielt hvis både små (< 50 cm) og store (> 70 cm) fisk slippes ut igjen. Men i hvilken grad 
dette vil fungere i praksis er avhengig av hvor dødelig fang-og-slipp-fiske er for ørreten. 
Nærmere undersøkelser av dette vil være nyttig for fremtidig forvaltning.  
 

3) Turbindødelighet er ikke det største problemet – i hvert fall ikke før 2011 
Redusert dødelighet ved passering av Hunderfossen kraftverk for smolt og returnerende 
gytefisk på vei ned til Mjøsa kan bidra til å minke bestandstapet uten settefiskprogrammet. 
Men effekten er liten sammenliknet med andre tiltak, som redusert fiske eller forbedring 
av gyteområder. 
 
Fiskemerkingen i Hunderfossen opphørte i 2016. Fordi det kun finnes 5 år med data etter 
at nye inntaksrister ble montert i 2011, er det ikke mulig å si om turbindødeligheten har 
endret seg. Det er derfor mulig at turbindødelighet spiller en større rolle nå enn før. 
 

4) Før fiskeutsetting stanses, må naturlig rekruttering sikres (stort potensial for 
habitatrestaurering) 
Vi har også påvist at gyteområdene nedenfor Hunderfossen er en viktig faktor for 
bestandsutvikling uten settefiskprogrammet. De største ørretene gyter sannsynligvis 
nedenfor Hunderfossen på grunn av størrelsesselektivitet i fisketrappa. Fordi de store 
ørretene har større reproduksjon, kan det være meget skadelig for den naturlige 
rekrutteringen hvis de gyter i områder der avkommet har dårligere overlevelse. 
 
Hvis målet er at bestanden skal klare seg uten settefisk, er det viktig å øke naturlig 
rekruttering, f. eks. med bedre vandringsløsninger for gytefisk og restaurering av 
gyteområder. Vi anerkjenner at nye regler for minstevannføring, som ble satt i kraft i 2017, 
er et skritt i riktig retning. 
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Resultatene våre gir grunn til å anta at en fullstendig nedleggelse av settefiskprogrammet, særlig 
hvis dette skjer uten passende kompensasjonstiltak, kan få dramatiske konsekvenser for 
Hunderørret-bestanden. Settefiskprogrammer er ikke langsiktige løsninger, men vår forskning 
viser at det er viktig å løse problemene som gjorde dem nødvendig i første omgang 
(vannkraftproduksjon, overfiske, osv.), før de legges ned. 
 
For å redusere risikoen knyttet til store endringer i forvaltningstiltak, er det viktig å ha et solid 
kunnskapsgrunnlag. Vi viser her til Naturmangfoldlovens (NML) §8 som sier at «Offentlige 
beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt 
effekten av påvirkninger». 
 
 
Hvorfor er ikke noen få år med gode oppganger et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag 
for å endre forvaltningen av Hunderøretten? 
Fylkesmannens hovedargument for nedleggelse av settefiskprogrammet synes å være det store 
antall gytefisk som har gått opp fisketrappa i Hunderfossen de siste årene, og det faktum at 
«bare» 30 prosent av dem var settefisk.  
 
Dette er ikke tilstrekkelig for å si at bestanden ikke lenger er avhengig av settefisk, spesielt når det 
finnes mye mer data som kan gi et mer solid kunnskapsgrunnlag.  
 
Det tar omtrent 7 år for ville Hunderørreter å bli kjønnsmodne, og mange reproduktive (store) fisk 
er eldre enn dette. Det betyr at det tar minst 7 år før forandringer i naturlig rekruttering vil bli 
synlig i antall og andel av vill gytefisk som går opp trappa. Identifisering av trender i 
bestandsutviklingen kan derfor ikke baseres på observasjoner fra kun de siste 2-3 årene; det bør 
minst baseres på de siste 2-3 generasjonene.  
 
I løpet av de siste 2-3 generasjonene har det vært store årlige variasjoner i antall gytefisk i 
fisketrappa (se figur 1 som er vedlagt brevet), og avhengig av hvilke år man ser på, kan man tolke 
at bestanden øker eller minker. For eksempel, hvis man kun ser på tidsrommet 1986-1993, ser det 
ut til å være stor bestandsvekst. Men etter dette tidsrommet var det et kraftig utbrudd av 
soppsykdom, hvorpå gytebestanden kollapset. Dette kan skje igjen, og det er mulig at høyere 
vanntemperaturer kan øke sannsynligheten for sykdomsspredning. 
 
Det har også vært store svingninger i andelen av villfisk observert i trappa (del to av 
Fylkesmannens hovedargument). Derfor er det ikke mulig å slå fast at den naturlige rekrutteringen 
har økt hvis man kun baserer det på noen få år med høyere andel villfisk (andelen settefisk var 
over 50 prosent i lengre tid etter sykdomsutbruddet, og har kun blitt lavere de siste 7 årene, se 
figur 2). 
 
I tillegg er det risikabelt å støtte seg på antall og andel av vill oppvandrende gytefisk fra de siste 
årene, ettersom at flere ulike endringer har blitt utført nylig. Effektene av ny inntaksrist ved 
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kraftverket (2011), og nye regler for minstevannføring (2017), for eksempel, begynner først nå å 
vise seg i antall og andel av vill gytefisk i trappa.  
 
Samtidig har overvåkningsmetoden blitt endret fra individuelle fiskemerkinger og -målinger (1966-
2016) til videoovervåkning uten merking (fra 2016), hvilket gjør sammenligning av nåværende og 
tidligere oppgangstall vanskelig. 
 
 
Det er fremdeles store kunnskapsmangler 
Som antydet over er det flere usikkerheter tilknyttet ulike aspekter av Hunderørretens livssyklus 
og de menneskelige påvirkningene. Utredning av følgende temaer vil tillate mer presise modell-
prognoser, og være verdifulle for forvaltning i fremtiden: 
 

1) Ungfisk og naturlig rekruttering 
Modell-prognosene avhenger sterkt av overlevelsen til egg og ungfisk i Lågen, som igjen 
påvirkes av kroppsstørrelse og bestandstetthet. Økt kunnskap om dette kan gi mer presise 
prognoser av bestandsstørrelse og effektene av ulike forvaltningstiltak. 
 

2) Effektivitet og effekter av fang-og-slipp-fiske 
Det er et stort potensial for bruk av fang-og-slipp-regler i fiskeforvaltningen, men 
effektiviteten er avhengig av god praksis og høy overlevelse for fisken som slippes. Dette 
bør derfor undersøkes for å optimalisere forvaltningsstrategien.  
 

3) Status av genetisk diversitet hos Hunderørret 
Omfanget av mulige genetiske effekter settefiskprogrammet kan ha hos Hunderørret er 
enda ukjent. Kvantifisering av genetisk diversitet kan dermed gi viktig innsikt i hvor mye det 
haster med å stoppe settefiskprogrammet. Allerede innsamlet skjellmateriale kan 
sannsynligvis benyttes til å se på den historiske utviklingen av genetisk sammensetning i 
bestanden, og nye prøver kan samles inn for å dokumentere den genetiske kvaliteten i dag. 
 

4) Kunnskap for framtidige endringer 
Den lange tidsserien med data på fangst og merking av gytefisk, i tillegg til analyse av 
skjellprøver over mange år, har gitt en unik og svært verdifull innsikt i 
Hunderørretbestanden over de siste 50 år. Men kunnskapsbasert forvaltning i et miljø i 
stadig endring (ikke minst på grunn av global oppvarming), vil profitere mye på pågående 
overvåkning, spesielt på individnivå.  
 
Stansingen av merkeprogrammet i 2016 betyr dessverre at vi fremover får mindre 
kunnskap om hva som skjer med Hunderørreten. Tapet av de verdifulle individbaserte 
dataene fra Hunderørreten er også et tap av unike muligheter i forvaltning av andre 
storørret-bestander, som kan være mer truet og som det nesten ikke finnes data for.  
 
Den totale verdien – og derfor en eventuell fortsatt innsamling – av individbaserte data fra 
Hunderørret er noe som bør diskuteres grundig.   
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Figur 1: Antall gytefisk som har passert fisketrappa levende (blå) eller har dødd ved passering (rød) 
mellom 1966 og 2015. Effekter av soppsykdom (Saprolegnia spp.) er synlig som redusert antall gytefisk 
under utbrudd. 

 
 

 
Figur 2: Andel settefisk blant gytefisk som har passert fisketrapp mellom 2004 og 2015 (etter 
utbrudd av soppsykdommen). Andeler under 40 prosent finnes bare fra 2014. 
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Tileggsinformasjon: Forundersøkelser av skjell av Hunderørret: 

Det er samlet inn skjellprøver fra storørret i området ved Hunderfossen/Gudbrandsdalslågen i 
tidsrommet fra 1909 og frem til i dag. Fra 1961 er det årlig samlet inn skjell fra ørret fanget i felle i 
Hunderfossen. Mye av dette materialet (fra 1909 – 2004) er lagret i en biobank ved Naturhistoriske 
Museum ved Universitetet i Oslo. Skjell fra perioden 2005 – 2008 er tilgjengelig fra 
Randsfjordsmuseet, mens skjell fra perioden 2009 – 2016 er lagret hos Fylkesmannen i Innlandet. Vi 
har avtale med alle institusjoner om å få tilgang til materiale fra samlingene. 

Innen rammen av prosjektet RIVERCONN (Hydropower and connectivity in inland rivers; Norges 
forskningsråd) gjorde vi en forundersøkelse ved å ekstrahere DNA fra et utvalg skjell fra 5 ulike 
tidsperioder (1909, 1961, 1977, 1989, 2003). Ett skjell fra et antall fisk fra disse årene ble stilt til 
rådighet fra biobankmaterialet (antall skjell et meget begrenset og som biobankmateriale så må det 
behandles med omhu). Vi benyttet standard metoder for ekstraksjon av DNA, men var spesielt 
forsiktige med tanke på kontaminasjon fra ørret-DNA fra andre kilder. Ekstraksjonen ble derfor 
gjennomført på et laboratorium som var tilpasset arbeid med ancient DNA (aDNA).  Totalt 
ekstraherte vi DNA fra 142 individer. Arbeidet er primært gjort av post doc Casper van Leeuwen. 

DNA ble genotypet på et SNP (single nucleotide polymorphisms) array utviklet på CIGENE, NMBU. 
Dette arrayet er designet til å gi 5509 SNP. De ulike SNP-markørene er fordelt over hele genomet, 
men foreløpig er det begrenset kunnskap/informasjon tilgjengelig om arrayet og markørene.  

Konsentrasjonen av DNA som var mulig å ekstrahere fra hvert skjell var begrenset, men for de fleste 
skjell var konsentrasjonen over minimumsnivå for videre analyser. Samtidig er gammelt DNA 
fragmentert, noe som gjorde av genotypingen ble komplisert. CIGENE gjennomfører automatiske 
kvalitetskontroll av alle genotypinger – nesten ingen av prøvene passerte denne kvalitetskontrollen. 
Vi startet derfor en manuell vurdering av alle markørene og individene (et meget omfattende 
arbeid). Resultatet ble at 534 SNP-markører kunne brukes til videre analyser. Dette arbeidet er ikke 
helt ferdig, men her skal nevnes noen foreløpige resultater. Disse resultatene forteller tydelig at det 
har skjedd genetiske endringer i bestanden over tid.  

Genetisk forskjell mellom de ulike tidsperiodene 
En prinsipalkomponentanalyse viste tydelig at det var klare forskjeller mellom ørret samlet inn i de 
fem ulike tidsperiodene. Prøven fra 1909 skilte seg tydelig fra de andre langs den første aksen i 
analysen. Videre var det tydelig forskjell mellom prøvene samlet i 1961 (før dammen ble bygd) og 
prøvene samlet inn senere (Figur 1a) 
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Figur 1.a) PCA-plott som viser de fordelingen av de ulike individene langs akse 1 og 2. Sirklene viser 
95% ellipser som indikerer fordelingene til de ulike prøvene (1909, 1961, 1977, 1989, 2003) (van 
Leeuwen et al, upublisert). B) Antall SNP-markører som har endret seg signifikant i hver tidsperiode, 
korrigert for antall år i perioden (van Leeuwen et al, upublisert). 

Det er mange års forskjell mellom prøvene tatt i 1909 og senere. Vi analyserte derfor hvor mange 
SNP-markører som endret seg i hver tidsperiode korrigert for antall år mellom hver prøve. Da fant vi 
at endringen fra 1909 til 1961 var stor, men endringen fra 1961 til 1977 var relativt sett svært stor. 
Endringene fra 1977-1989 og fra 1989-2003 var derimot små (figur 1b). 

Disse forundersøkelsene indikerer at en detaljer studie med nye og mer presise metoder for 
genotyping bør gjennomføres. De indikerer også at valget at tidspunkt for prøvetakingen bør 
diskuteres med omhu. Det er tydelig at mye skjer i perioden fra 1960 til 1977, i den perioden ble 
dammen i Hunderfossen bygd, fisketrapp bygd noen år deretter, samt at et storstilt 
utsettingsprogram ble startet. Det bør trolig velges ut flere prøver i denne perioden. Det bør også 
inkluderes prøver fra «nyere tider». 
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Sammendrag 
 
Forseth, T. & Museth, J. 2020. Vandringsløsninger for fisk i regulerte vassdrag – oppsummering 
av resultater fra forskningsprosjektet SafePass. NINA Rapport 1861. Norsk institutt for natur-
forskning. 
 
I denne rapporten oppsummeres viktige resultater fra SafePass, som er det største forsknings-
prosjektet gjennomført på vandringsløsninger for fisk i Norge. Prosjektet etablerte mønsterprak-
sisløsninger, som er løsninger som med høy grad av sikkerhet gir minst 90 % passasje av vand-
ringshindrene.  
 
Hovedinnsatsen var rettet mot nedvandring for smolt og vinterstøinger av laks og innlandsørret 
og for blankål, og for disse artene presenteres det mønsterpraksisløsninger for små og mellom-
store kraftverk. For store kraftverk (med slukeevner over 90-100 m3/s) er mønsterpraksis utford-
rende både teknisk, driftsmessig og økonomisk, og prosjektet har gjennomført flere store feltstu-
dier som kombinerer detaljerte vandringsspor og hydraulisk modellering (CFD). Målet var å for-
stå hvor og hvorfor fisk vandrer som de gjør når de nærmer seg et kraftversinntak. En forkla-
ringsmodell ble utviklet for nedvandring av laksesmolt, og arbeid pågår med de andre artene. 
Flere viktige atferdsmønster for vinterstøinger av laks og innlandsørret og for blankål blir beskre-
vet i rapporten.  
 
Vi viste at utprøving av tiltak i datamodeller som kombinere hydraulisk modellering med kunn-
skap om vandringsmekanismer (og etter hvert prediktive vandringsmodeller) er et svært viktig 
verktøy for å unngå kostbare prøve og feile tilnærminger i utviklingen av vandringsløsninger ved 
store kraftverk. De fleste tiltakene som ble testet hadde sannsynligvis ingen eller negativ effekt 
på andelen fisk som kunne passere forbi kraftversinntaket, og bare et grindbasert ledegjerde 
virket lovende. Vi planlegger en fullskala test av et slikt gjerde i 2021.   
 
Trapper for oppvandring av innlandsfisk er en betydelig utfordring i Norge, fordi mange av trap-
pene har blitt bygd etter mal fra laksetrapper (kulpetrapper og dels motstrømstrapper). Vi har i 
samarbeid med et annet forskningsprosjekt sett både på behovet for trapper for andre arter enn 
ørret og bidratt med kunnskap for designkriterier for slike trapper. Vi har vist gjennom et praktisk 
forsøk at det er mulig å bygge om en tradisjonell kulpetrapp til en hybridtrapp (kulp- og spalte) 
med store steiner i bunnen, som gir vandringsmuligheter for flere arter og fisk av mindre stør-
relse. 
 
SafePass har  brakt de norske fagmiljøene inn i den internasjonale forskningsarenaen på fiske-
vandringsløsninger, og arbeidet fortsetter nå i forskningssenteret HydroCen og i nye nasjonale 
og internasjonale prosjekter, særlig rettet mot vandringsløsninger i store vassdrag og kraftverk.  
 
Torbjørn Forseth, Norsk institutt for naturforskning, Postboks 5685 Torgarden, 7485 Trondheim, 
torbjorn.forseth@nina.no 
Jon Museth, Norsk institutt for naturforskning, Vormstuguvegen 40, 2624 Lillehammer, 
jon.museth@nina.no 
 
 

mailto:torbjorn.forseth@nina.no
mailto:jon.museth@nina.no
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Abstract 
 
Forseth, T. & Museth, J. 2020. Migration solutions for fish in regulated rivers – summary of results 
from the SafePass research project. NINA Report 1861. Norwegian Institute for Nature Re-
search. 
 
Here, we report the major results from the SafePass project, the largest research effort on fish 
migration in Norway so far. The project has established “best practice solutions” – solutions that 
if installed according to criteria may attain 90 % passage efficiency. 
 
The major efforts were on downstream migration of smolts and kelts of Atlantic salmon and inland 
brown trout, as well as on silver eels, and “best practice solutions” are presented for downstream 
migrations past small and medium sized hydropower intakes. These solutions are, however, 
challenging in terms of technology, operation and costs in large hydropower intakes with flow 
capacities above 90-100 m3/s. To address this challenge, we have performed several full scale 
field studies at hydropower intakes where we combine high resolution fish migration tracks and 
hydraulic modelling (CFD). The aim was to provide knowledge on how and why fish behave as 
they do when they approach the intake. An explanatory migration model was developed and 
validated for Atlantic salmon smolts and work is ongoing for the other species and life stages. In 
the report, several important migration patters are described for salmon and trout kelts and silver 
eels, important as criteria for developing migration solutions. 
 
We have also tested an alternative to the typical and resource demanding  “trial and error” ap-
proach to migration solution, based on a combination of river reach hydraulic modelling and 
knowledge on migration mechanisms (or prediction models under development). The model test-
ing rejected several measures, deemed as promising by migration scholars, and we advocate 
the use of such modelling for the development of downstream migration solutions in large sys-
tems. The only promising solution was a rack based floating guiding structure and a full scale 
test of such a system is planned for 2021.  
 
Upstream fishways is a major challenge for inland fish species in Norway, because most fish-
ways have been constructed based on Atlantic salmon design criteria (mainly pool-and-weir 
types, but even Denil fishways) and fails at passing many of the relevant species. In cooperation 
with another research project we have explored both the need for migration solutions for other 
species than trout and provided design criteria for alterative fishways. In a case study, a pool-
and-weir type fishway was reconstructed to a vertical slot hybrid with boulders on the bottom. 
The number of fish species passing the fishways increased and similar reconstructions may open 
more upstream migration barriers in the large inland rivers in Norway. 
 
SafePass has established the Norwegian research community within the international research 
arena on fish migration solutions, and the work continues in the HydroCen research centre and 
in new national and international projects, with particular focus on migration solutions in rivers 
with large hydropower installations.  
 
 
Torbjørn Forseth, Norwegian Institute for Nature Research, P.O. Box 5685 Torgarden, NO-7485 
Trondheim, Norway, torbjorn.forseth@nina.no 
Jon Museth, Norwegian Institute for Nature Research, Vormstuguvegen 40, NO-2624 Lilleham-
mer, Norway, jon.museth@nina.no 

mailto:torbjorn.forseth@nina.no
mailto:jon.museth@nina.no
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Forord 
 
Denne rapporten gir en oppsummering av viktige resultater fra forskningsprosjektet SafePass, 
som et kortfattet og foreløpig alternativ til den opprinnelig planlagte håndboka for vandringsløs-
ninger. Både brukergruppa i prosjektet og fagutvalget i arbeidspakke 4 i HydroCen (der Safe-
Pass ble tatt inn som assosiert prosjekt) var enige om å ikke prioritere ei håndbok i prosjektets 
sluttfase, primært fordi arbeidet fortsetter i regi av HydroCen og nye og viktige resultat vil komme 
i nye studier. 
 
SafePass har vært finansiert av Norges forskningsråd (prosjekt 244022), Energi Norge og kraft-
selskapene E-CO Energi, Agder Energi Vannkraft, Sira-Kvina kraftselskap, Eidsiva Energi og 
GLB, BKK, Statkraft, Lyse Energi, SFE, TrønderEnergi, NTE og Akershus Energi, og av Miljødi-
rektoratet og NVE. Jeg takker alle bidragsyterne. Agder Energi Vannkraft, Eidsiva Energi og 
TrønderEnergi bidro med betydelig ekstrafinansiering til feltstudiene i henholdsvis Mandalselva, 
Gudbrandsdalslågen (Hunderfossen) og Orkla. I tillegg til økonomiske bidrag vil jeg takke for 
gode og nyttige diskusjoner både i prosjektets brukergruppe og i fagutvalget i HydroCen.  
 
Jeg takker også alle forskerne som har bidratt i SafePass, fra NORCE LFI-Bergen, SINTEF 
Energi, NTNU og NINA, og våre internasjonale partnere i Sverige, Danmark, Frankrike, Østerrike 
og Canada.  
 
Til slutt vil jeg minnes Hans-Petter Fjeldstad som var så sentral i prosjektet, men som dessverre 
gikk bort i vår – så alt for tidlig. Hans-Petter har virkelig satt spor etter seg i arbeidet med å bedre 
forholdene for fisk i regulerte vassdrag og vi er mange i den store gruppa som utgjorde SafePass 
som savner han.  
 
Trondheim 20. august 2020 
 
Torbjørn Forseth 
Prosjektleder 
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1 Bakgrunn 
 
Prosjektet SafePass “Safe and efficient two-way migration for salmonids and European eel past 
hydropower structures” var i drift fra tidlig 2015 til august 2019 og representerer et betydelig 
faglig løft for kunnskapen om vandringsløsninger for fisk i Norge. Bakgrunnen for prosjektet var 
nye og strengere krav til å sikre toveis vandring av fisk forbi vannkraftinstallasjoner og behovet 
for å utvikle effektive tiltak samtidig som det tas hensyn til kraftproduksjonen. I Norge har vi vært 
flinke til å bygge fisketrapper for oppvandring av laks, men mange av trappene i innlandet med 
andre arter (innlandsørret, harr og andre arter som også vandrer) fungerer dårlig. I tillegg har vi 
i Norge, som i resten av verden, vært dårlige til å utvikle tiltak for nedvandring av fisk, slik at de 
unngår å bli skadet eller drept i kraftverksturbinene.  
 
Hovedmålet med prosjektet var å utvikle kunnskap for sikker og effektiv passasje av laks, ørret, 
harr og ål forbi vannkraftinstallasjoner, som er anvendbare for vannkraftindustrien og forvalt-
ningen. Hovedmålet skulle nås gjennom følgende delmål: 

• Sammenstilling og tilpassing av internasjonal kunnskap om toveis vandringsløsninger for 
målartene under norske forhold. 

• Fylle viktige kunnskapshull og skaffe generell kunnskap om nedstrøms vandring hos 
målartene ved å kombinere detaljerte atferdsstudier og studier av hydrauliske forhold for 
å forstå hvordan og hvorfor fisk vandrer som de gjør – som grunnlag for tiltak. 

• Teste særlig lovende løsninger for nedstrøms vandring 
• Utrede behovet for og design for ombygging av fisketrapper i innlandet  

 
I den opprinnelige planen skulle resultatene samles i ei håndbok for toveis vandring, men fordi 
arbeidet fortsetter i andre prosjekter ble dette sluttproduktet utsatt og de viktigste funnene blir i 
stedet presentert i denne oppsummeringsrapporten.  Rapporten starter med en kort presenta-
sjon av prosjektets organisering før vi oppsummerer de viktigste funnene fra de ulike arbeids-
pakkene. Noen av resultatene er allerede publisert i rapportform eller internasjonalt, mens andre 
funn er å betrakte som foreløpige basert på ikke-fullstendige analyser av noen av studiene. Både 
forvaltning og vannkraftindustrien har behov for en slik oppsummering av kunnskapsgrunnlaget 
for tiltak i en rekke vassdrag. Rapporten avsluttes med en betraktning om hvor vi står og veien 
videre for forskning på vandringsløsninger i Norge.  
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2 Organisering av prosjektet 
 
I samsvar med delmålene har prosjektet vært organisert i fire arbeidspakker (tre forskningspak-
ker og en formidlingspakke) med tilhørende forskningsoppgaver (figur 1). Prosjektet har hatt en 
stipendiat (disputerte i april 2019) og en post doc. WP1 har vært ledet av SINTEF og utført i 
samarbeid med NORCE LFI Bergen, NINA og internasjonale partnere og kontakter. WP2 har 
vært ledet av NINA Trondheim og utført i samarbeid med SINTEF, NTNU, internasjonale part-
nere (særlig DTU Danmark og Karlstad Universitet) og både en stipendiat og en post-doc har 
hatt dette som arbeidsfelt. WP3 har vært ledet av NINA Lillehammer og utført i samarbeid med 
NORCE LFI Bergen og SINTEF.  
 

 
Figur 1. Organisering av SafePass i ulike arbeidspakker (WP) og forskningsoppgaver (T) og de mål-
artene som inngikk i hver arbeidspakke.  

 
Prosjektet har hatt en brukergruppe bestående av representanter fra Energi Norge, 12 kraftsel-
skap, Miljødirektoratet og NVE som har hatt årlige møter med diskusjon av resultater og videre 
progresjon. Prosjektet var i 2015 og 2016 organisert som en del av FME CEDREN 
(https://www.cedren.no) og fra 2017 har prosjektet vært tilknyttet FME HydroCen 
(https://www.ntnu.no/hydrocen) under arbeidspakke 4, som assosiert prosjekt med felles innsats 
på temaet. Fagutvalget i arbeidspakke 4 i HydroCen har derfor også fått presentert og diskutert 
resultater og progresjon fra prosjektet. Tre av brukerpartnere har deltatt med betydelig ekstra 
finansiering til forskningen og ved å gjennomføre konkrete tiltak som har blitt evaluert.  
 

https://www.cedren.no/
https://www.ntnu.no/hydrocen
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3 Kunnskapsoppsummering og mønsterpraksis 
 
Vitenskapelige publikasjoner, rapporter og grå litteratur (veiledere og rapporten utenom serier) 
om vandringsløsninger fra hele verden ble samlet i en litteraturdatabase, gjennomgått og vurdert 
i forhold til relevans for norske forhold (arter og vannkraftsystemet). Gjennomgangen resulterte 
i en rapport om mønsterpraksis for vandringsløsninger (Fjeldstad mfl. 2018, figur 2). Mønster-
praksis er løsninger basert på best tilgjengelige teknologi som kan oppnå 90 % passeringseffek-
tivitet forutsatt at designkriterier, dimensjonering og riktig beliggenhet er overholdt. Flere land 
har hatt slike «standarder» og Norge fikk en slik gjennom denne rapporten. Anbefalingene er 
allerede tatt aktivt i bruk av forvaltning og industri i konkrete utbyggingsprosjekter. Rapporten ble 
også videreutviklet til en vitenskapelig artikkel (Fjeldstad mfl. 2018b). I tillegg blir vandringsløs-
ningene også beskrevet i ei tiltakshåndbok for bedre vannmiljø (Pulg mfl. 2018). Vi henviser til 
disse rapportene for beskrivelser av mønsterpraksisløsninger for opp- og nedvandring og hjelp 
til valg av teknisk løsning. I kapitlene under gir vi imidlertid kortfattede beskrivelser av mønster-
praksis for noen av utfordringene, og kommenterer og presiserer ut fra kunnskap fra SafePass 
og andre nye studier. Dette gjør vi fordi det har vært flere diskusjoner i  forvaltning og bransje 
knyttet til hva løsningene innebærer.  
 
 

 
Figur 2. Faksimile av forside til mønsterpraksisrapport. 
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4 Nedvandringsløsninger – mønsterpraksis for små og 
mellomstore kraftverk 

 
Nedvandringsløsninger som hindrer fisk i å vandre inn i kraftverksinntak og gjennom turbinene, 
og bringer fisken raskt til nedstrøms strekning, er både internasjonalt og nasjonalt den største 
faglige utfordringen. SafePass har derfor hatt størst innsats på dette temaet. Mønsterpraksis er 
lavvinklede (i forhold til strømretningen) fisketette grinder (som ikke fisken kan passere) med en 
fluktåpning i nedstrøms ende. Det stilles krav til vinklingen (helst mindre enn 30-40 grader), lys-
åpningen mellom stavene (tilpasset fiskens bredde), hastigheten mot grinda (slik at fisken ikke 
klemmes fast mot grinda) og utformingen av fluktåpningen (dimensjon og hydrauliske forhold). 
Kravene varierer med art og fiskestørrelse og forutsetter at grind og fluktvei kan kobles sammen 
ved kraftverksinntaket. Lav vinkel mot strømretningen kan oppnås både med en alfa-grind (vink-
let fra bunnen og opp) og en loddrett beta-grind som monteres skrått på strømretningen. Valg av 
alfa- eller betagrind er derfor bare avhengig av inntaksområdets utforming og praktiske hensyn.  
 
I SafePass ble det gjort detaljerte hydrauliske studier av de vanligste formene for mønsterprak-
sisgrinder og det ble konkludert at for fisketette grinder er det flere fordeler med horisontale 
staver, men at også vertikale staver montert parallelt med strømretningen har gode egenskaper. 
Det har blitt montert noen mønsterpraksisgrinder med horisontale staver i vassdrag i Norden og 
de ser ut til å være spesielt egnede når det gjelder rensk og falltap. Dersom det ikke er mulig å 
montere fisketette grinder og man er mer avhengig av grindenes atferdsmessige ledeegenska-
per vil imidlertid vertikale staver være overlegne (Albayrak mfl. 2018, 2020; Beck mfl. 2019). 
 
Det presiseres at en slik mønsterpraksisløsning består av en kombinasjon av de tre fysiske ele-
mentene – grindas vinkel, lysåpningen og fluktåpningens utforming - og at kravene til hvert ele-
ment er gjensidig avhengig av hverandre. En ikke-optimal utformet grindløsning stiller for eksem-
pel høyere krav til fluktåpningen (volum og strømningsforhold), mens en godt utformet fluktvei 
kan lette på kravene til grindas utforming. 
 
For nedvandrende smolt (av laks, ørret eller røye) er normalkravet at grinda vinkles 30-40 grader 
eller mindre på strømretningen mot inntaket, at lysåpningen i grinda er 15 mm og at vannhastig-
heten normalt på grinda bør være lavere enn 0,5 m/s (enda lavere ved større grindvinkel). I noen 
land er mønsterpraksiskravet 10-12 mm lysåpning (fordi små smolt kan presse seg gjennom 15 
mm lysåpning), men i praksis er så små lysåpninger bare nødvendig der grindvinkelen er for stor 
og/eller at fluktåpningen er dårlig utformet eller plassert. Fluktåpningen skal plasseres i nedre 
endre av grinda, være minst 1 m bred og 0,4 m dyp (helst dypere, og dyp prioriteres over bredde). 
Den skal være utformet slik at vannakselerasjonen ikke overskrider 1 m per sekund per løpeme-
ter, men at det oppnås en vannhastighet som overskrider smoltens svømmekapasitet mot enden 
av inngangen (>8 kroppslengder/s eller ca. 1,2 m/s). Høyere akselerasjon kan skremme smolten 
og medføre at den avviser fluktåpningen (Enders mfl. 2012). Gunstige strømningsforhold kan 
oppnås ved en traktformet utforming. En smal spalte som dekker hele dypet har gitt gode resul-
tater og er spesielt aktuelt der også blankål skal passere. En fluktåpning i toppen gir også gode 
resultater, og nyere studier viser at også blankål vil passere slike åpninger, i like stor grad som i 
bunnåpninger (Travade mfl. 2010, Calles mfl. 2013, Økland mfl. 2019). Andre studier antyder at 
bunnåpninger er nødvendig for ål (Gosset mfl. 2005, Marohn mfl. 2014). Våre studier fra Ätran 
viser at blankål ikke primært vandrer langs bunnen slik det har vært vanlig å anta, men vandrer 
midt i vannsøylen, og dette gir støtte for at bunnåpninger ikke alltid er nødvendig.   
 
Kunnskapsgrunnlaget for mønsterpraksis for nedvandring av blankål er dårligere enn for lakse-
fisk. Dette gjelder spesielt vinkling av grind og utforming av fluktåpninger. Det er i flere land i 
Europa etablert praksis at en fiskesikker grind for blankål bør ha en lysåpning på maksimalt 10 
mm for å hindre at de minste fiskene kan passere, og vannhastigheten mot grinda må være 
under 0,5 m/s. Det imidlertid vist at også 15 mm lysåpning kan gi svært gode resultater dersom 
de andre delene av løsningen er godt utformet (Nyquist mfl. 2017). Igjen er det altså kombina-
sjonene av grindvinkel, lysåpning og fluktvei som er viktig.  
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For små fisk som skal passere store inntak vil ofte kombinasjonen av krav til vinkling, lysåpning 
og vannhastighet mot grinda medføre at grindene blir store og både teknisk, driftsmessig og 
økonomisk utfordrende å montere ved eksisterende inntak. Kunnskapsoppsummeringen og ut-
vekslinger med internasjonale partnere viser at det i Europa ikke er installert mønsterpraksisløs-
ninger for kraftverksinntak med store slukeevner, og nedvandringsløsninger for kraftverk med 
slukeevner over 90-100 m3/s har enten dårlig funksjon eller er ikke installert. SafePass har derfor 
hatt betydelig innsats mot å skaffe kunnskap som grunnlag for tiltak i store kraftverksinntak 
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5 Nedvandringsløsninger for større kraftverk 
 
Tekniske, driftsmessige og økonomiske hensyn tilsier i praksis at en oppskalering av mønster-
praksis for små- og mellomstore kraftverk til store anlegg er utfordrende, og at slike anlegg som 
oftest er uten sikre nedvandringsløsninger eller har løsninger som fungerer dårligere enn kra-
vene i mønsterpraksis. For å bidra med et kunnskapsgrunnlag for løsninger i store anlegg har 
SafePass gjennomført en rekke studier med mål om å forstå hvordan nedvandrende laks, ørret 
og ål oppfører seg når de svømmer mot et kraftverksinntak og mekanismene som ligger bak 
rutevalget. Dette er generisk kunnskap som kan brukes til å utvikle mer generell tiltaksmetodikk. 
Kunnskapen ble framskaffet ved å kombinere detaljstudier av fiskens atferd (vandringsspor) med 
oppmåling og modellering av hydrauliske forhold.  
 
Vi har skaffet vandringsspor av unik kvalitet for laksemolt ved Laudal kraftverk i Mandalselva, for 
laksesmolt og utgytte laks (vinterstøinger) ved Svorkmo kraftverk i Orkla, for smolt og utgytt inn-
landsørret forbi Hunderfossen kraftverk og for ål i Ätran i Sverige. For å få til dette utviklet vi ny 
metodikk for 2D og 3D sporing av fisk (Baktoft mfl. 2017) og har datasett av en kvalitet som ingen 
andre tidligere har kunnet produsere. For alle lokalitetene har det blitt satt opp detaljerte hydrau-
liske modeller som gjorde at vi kunne ta ut en rekke hydrauliske parametere for hver posisjon til 
fiskene (figur 3). Det viste seg å være faglig svært krevende å analysere koblingen mellom atferd 
og hydrauliske variable (flere hundretusen fiskeposisjoner og hydrauliske verdier fra hver studie) 
og det gjenstår derfor arbeid med data fra både Hunderfossen og Ätran. Også kjøringen av hyd-
rauliske modeller på en så stor skala (elveavsnitt) har vært krevende. Vi har etablert samarbeid 
med de beste fagfolkene internasjonalt for å kunne utnytte dataseriene på best mulig måte. Ne-
denfor gjennomgår vi noen av de funnene vi har gjort som er av direkte relevans for arbeidet 
med nedvandringsløsninger forbi større kraftverk. 
 

 
Figur 3. Eksempel på en CFD simulering fra Bjørsetdammen i Orkla. Fargeskalaen angir vannhas-
tigheter men vektorene angir strømretningen. I nederste halvdel av illustrasjonen sees et resirkule-
ringsområde som endres kontinuerlig og modellen fanger opp denne dynamikken.   
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5.1 Smolt av laks og innlandsørret 
 
Basert på vandringsspor fra 76 smolt (figur 4) og hydrauliske data fra en CFD-modell (Compu-
tational Fluid Dynamics modeling) foran inntaket til Laudal kraftverk i Manflåvann i Mandalselva 
har vi utviklet forklaringsmodeller for både fiskens svømmehastighet og retningsavvik fra strøm-
retningen (Silva mfl 2020). Modellen viser at smoltens atferd er påvirket av en rekke hydrauliske 
egenskaper (som strømningsvektorer og turbulensegenskaper) og interaksjoner mellom disse. 
Forklaringsmodellen for svømmeretning relativt til strømretningen forklarte mye av atferden. 
Denne modellen ble deretter testet mot vandringssporene fra 91 smolt (figur 4) og hydrauliske 
CFD data fra inntaket til Svorkmo kraftverk i Bjørsetdammen i Orkla. Det var oppsiktsvekkende 
godt samsvar mellom predikert og observert svømmeretning og modellen ser ut til å ha fanget 
opp generelle sammenhenger mellom smoltatferd og hydrauliske forhold. Det arbeides nå med 
å omforme disse forklaringsmodellene til prediktive modeller. Målet er at man skal kunne forutsi 
vandringsruta til smolt ut fra hvor den kommer inn i studieområdet og strømningsforholdene foran 
kraftversinntaket. Som vi skal vise nedenfor kan en slik modell brukes til modellmessig testing 
av ulike tiltakstyper som skal hindre at smolt vandrer inn i kraftverk. 
 
Av praktisk betydning for nedvandringstiltak for laksesmolt kan vi imidlertid allerede trekke ut 
noen generelle funn fra de to studiene. Et viktig funn var at skjebnen til smolten var avhengig av 
hvor den kom inn i studieområdet (Szabo-Meszaros mfl. 2019, Silva mfl 2020). Fisk som kom 
inn på samme side som kraftversinntaket hadde mye høyere sannsynlighet for å vandre inn i 
kraftversinntaket enn fisk som kom inn på motsatt side, der vannstrømmen førte de forbi (se 
figur 4). Dette mønstret oppstår fordi fisken i høy grad følger vannstrømmen når hastigheten er 
større enn 0,4-0,5 m/s. På vannhastigheter under 0,2-0,3 m/s kan smolten fritt avvike fra strøm-
retningen og atferden blir mer uforutsigbar. På vannhastigheter over ca. 0,7 m/s, og spesielt i 
kombinasjon med høy turbulens, vil fisken svømme mot strømmen for å unngå ugunstige hyd-
rauliske forhold. Den vil da svømme med hastigheter som overskrider dens langvarige svømme-
kapasitet og den vil raskt bli sliten. Disse funnene innebærer at fiskens vandringsvei i høy grad 
kan forutsies fra hvor den kommer inn i området og vannstrømmens hastighet og retning inn mot 
kraftversinntaket og eventuelle alternative vandringsveier (f. eks. luker). Dette innebærer også 
at styrte vannslipp forbi kraftverk kan redusere andelen smolt som vandrer inn betydelig, slik 
som er vist i forsøk ved Laudal (se Forseth mfl. 2020 for en oppsummering). Også i Bjørsetdam-
men viste analysene at utvandringsveien var påvirket av vannføringen inn i kraftverket og antall 
åpne luker – det vil si hvor mye vann som slippes forbi (Szabo-Meszaros mfl. 2019).  
 
Et annet viktig funn er at laksesmolt vil følge nedadgående (vertikale) vannstrømmer, for eksem-
pel inn i et dykket kraftverksinntak (slik det er ved Laudal) eller gjennom en dykket slisse (slik 
det er i Bjørsetdammen). Dette innebærer at dykkede inntak eller tiltak i øvre vannlag som skaper 
en nedadgående strøm i liten grad vil kunne hindre innvandring i kraftverk. Selv om det gjenstår 
en del analyser av data fra studiene i Hunderfossen, er det et tydelig mønster at også smolt av 
innlandsørret følger den dykkende strømmen ned i kraftversinntaket. Her dykket smolten ned så 
vidt langt unna kraftverksinntaket at tiltak i øvre vannlag nær inntaket ikke vil ha særlig effekt.  
Både laksesmolt og smolt av innlandsørret brukte kort tid fra de ankom inntaksområdet og til de 
hadde passert, enten inn i kraftverket eller gjennom lukene (strekninger på 400-500 m). De 
brukte sjelden tid til å lete etter alternative vandringsveier, og når de hadde kommet inn i en 
strøm som førte dem mot for eksempel kraftversinntaket svømte de raskt inn.  Dette innebærer 
at tiltak må gi tydelig vandringssignal og settes inn før smolten har kommet inn i en rask strøm 
mot kraftverket.  
 
Denne generelle kunnskapen om smoltatferd ble benyttet i en studie der vi brukte den hydrau-
liske modellen for inntaksområdet ved Bjørsetdammen til å teste en rekke manøvreringsmessige 
og fysiske tiltak i en datamodell (Szabo-Meszaros mfl. 2019). Når man har satt opp en batymet-
risk terrengmodell (med kraftversinstallasjonene) og en hydraulisk modell for et inntaksområde 
er det relativt enkelt å endre vannslipp, områdets geometri eller å sette inn strømstyrere eller 
ledegjerder i modellen. Basert på prosjektgruppas kompetanse foreslo vi en rekke tiltak som ble 
vurdert som lovende for å redusere innvandringen av smolt i kraftverket. Dette var tiltak som 
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innbar endringer i luke for vannslipp, utvidelse av elvetverrsnittet, strømstyrende fyllinger, og 
tettet og permeable (grinder) ledegjerder. Tiltakene ble testet ved både lav og høy vannføring i 
elva. De ulike tiltakene ble vurdert både kostnadsmessig og driftsmessig, men viktigst – om de 
sannsynligvis ville redusere andelen smolt som går inn i kraftverket. I effektevalueringen brukte 
vi kunnskapen om smoltatferd og hydrauliske forhold beskrevet ovenfor. Av alle de foreslåtte 
tiltakene var det bare en flyende ledegrind som leder fisken fra kraftverksida av elva mot den 
andre elvebredden og inn i en strøm mot luka som var lovende. Interessant nok ble også tiltaket 
med et tett flytende ledegjerde forkastet som effektivt tiltak. Årsaken var at et slikt gjerde setter 
opp en nedadgående vannstrøm som smolten vil følge, dykke under og fortsette ned mot den 
dykkede inntaksslissa foran kraftversinntaket (som merkestudien vår viser at smolten også raskt 
dykker ned til og passerer). Til forskjell gir ikke et ledegjerde med grind samme nedadgående 
vannstrømmer, og det er større sannsynlighet for at smolten vil følge grinda (der det også skapes 
en parallellstrøm langs grinda) og ledes over i den alternative strømmen som går mot luka. Mo-
delltesten ga også viktig informasjon om hvor et slikt tiltak mest effektivt kan settes inn.  
 

 

 
Figur 4. Vandingsspor for smolt som vandret inn i kraftverkene (i rødt) eller forbi (turkis) ved inntaket 
til Laudal kraftverk i Manflåvann, Mandalselva (øvre figur) og ved inntaket til Svorkmo kraftverk i Bjør-
setdammen, Orkla (nedre figurer), når enten ei luke (a) eller to eller flere luker var åpne (b). Lukene 
åpnes i rekkefølge fra øverst i bildet. Merk mønsteret med at fisk som kommer inn på samme side 
som inntakene oftere går inn enn de som kommer inn på motsatt side.  

Inntak

Inntak

Dam
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Denne relativt enkle modelløvelsen i en datamaskin gjorde altså at en rekke på forhånd lovende 
tiltak kunne forkastes - en prosess som kunne tatt år om tiltakene skulle vært utprøvd i full skala. 
Den forskningsmessige CFD modellen som vi benyttet var arbeidskrevende å sette opp og 
krevde stor datakraft for å kjøre. I nye prosjekter i regi av HydroCen arbeides det nå med hvordan 
modellene kan forenkles slik at de kan kjøres på ordinære PCer, uten at den nødvendige detal-
jeringen går tapt. I tillegg vil en ferdig utviklet prediksjonsmodell for smoltatferd (se ovenfor) 
kunne styrke denne tilnærmingen ytterligere, både for å kunne forutsi hvor mye smolt som vand-
rer inn i kraftverket og hvorfor. Vi oppmuntrer til bruk av en slik modellmessig utprøving i alle 
tilfeller der det er utfordrende å finne gode tiltak for nedvandring, slik at man i større grad unngår 
«prøve, feile og justere» tilnærmingen som har dominert tiltaksutviklingen i mange år. 
 
Arbeidet med ledegjerder med grinder for å sikre nedvandrende fisk fortsetter nå i regi av Hy-
droCen med en fullskala test i Mandalselva våren 2021, og i nye prosjektinitiativ fra  forsker-
gruppa i SafePass og internasjonale samarbeidspartnere.   
 
5.2 Vinterstøinger av laks og innlandsørret 
 
Studiene i Bjørsetdammen i Orkla og Hunderfossen i Gudbrandsdalslågen ga mye ny kunnskap 
om atferd til henholdsvis vinterstøinger av laks og innlandsørret.  Atferden til de to artene var lik. 
Selv om det gjenstår arbeid med å koble vandringssporene (48 for laks og 47 for ørret) og hyd-
rauliske forhold, er det viktige funn som kan trekkes fram og som er nytte for vurderinger av tiltak. 
Disse funnene presenteres her.  
 
Vinterstøingene av både laks og ørret hadde generelt lange oppholdstider ved dammene, og 
svømte til dels svært lange distanser (opp til 100 km) mens de søkte rundt i kraftverksområdet. 
Dette gjaldt både fisk som ble fanget og merket i dammen og fisk som ble merket lengre opp-
strøms og som hadde startet sin nedstrømsvandring før de ankom kraftverksdammene. I begge 
lokalitetene hadde støingene muligheter til å vandre videre. Lengden og kompleksiteten på vand-
ringssporene gjør at det vil være lite interessant å analysere sammenhenger mellom bevegel-
sene og hydrauliske forhold for alle posisjonene, slik det ble gjort for smolt. I stedet fokuserer vi 
i pågående analyser på hydrailske forhold der fisken aksepterer eller avviser alternative fluktruter 
(se nedenfor).  
 
I Orkla er lysåpningen i varegrinda 5 cm og vinterstøingene var for store til å kunne passere. Her 
var det imidlertid alternative vandringsveier i et minstevannføringsslipp på 4 m3/s, gjennom et 
dykket rør og ei fisketrapp (2 m3/s i hver). Etter 1. mai blir en av lukene åpnet for å slippe en 
minstevannføring på 20 m3/s. Nesten alle vinterstøingene vandret gjennom luka etter at den ble 
åpnet, mens bare to passerte før luka ble åpnet, trolig gjennom trappa. I Hunderfossen er lysåp-
ningen i varegrinda 10 cm og det meste av vinterstøingene kan passere denne. Sju av 47 stø-
inger passerte helt sikkert grinda, mens det for seks støinger var usikkert om de passerte grinda 
eller gikk ned en nærliggende isluke. Den vanligste nedvandrigsveien var gjennom en av de fem 
flomlukene som var åpne under utvandringen. Tidligere studier av nedvandrende støing ved 
Hunderfossen har vist at en større andel støing (30-50%) passerte varegrinda (Kraabøl mfl. 
2013, 2015). Dette skyldes høyst sannsynlig andre vannføringsforhold disse åra, og man må 
derfor påregne at det kan være store årlige variasjoner i andelen støing som går inn i kraftverket. 
I begge lokalitetene bidro dammen og kraftversinntaket til betydelige forsinkelser i nedvand-
ringen. 
 
Den lange oppholdstiden og de omfattende bevegelsene rundt i magasinene kan være ugunstig 
for vinterstøingenes overlevelse. Vi har gjennomført en analyse av de energetiske kostnadene 
ved forsinkelsen og de lange svømmedistansene for laksestøingene i Bjørsedammen (Baktoft 
mfl. innsendt). Energiforbruket utgjorde 4-5 % av gjenværende kroppsenergi, men fordi støing-
ene allerede har mistet svært mye av sin kroppsenergi gjennom vandring fra beiteområdene i 
havet, oppvandring i elva, gyting og overvintring (typisk 50 % tap), kan en slik tilleggsbelastning 
bidra til redusert overlevelse og redusere mulighetene til å delta i en ny gyting. Slike forsinkelser 
er derfor uheldige, og spesielt for ørret som normalt gyter mange ganger. De fleste laksene gyter 
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bare en gang, men flergangsgytere er viktige for bestandene, særlig når overlevelsen fram til 
første gyting er lav (Halttunen 2011). 
 
Hva er så årsaken til den lange oppholdstiden ved dammene? Støingene viste klar søkeatferd 
og besøkte gjentatte ganger de mulige nedvandringsveiene (se figur 5 for en illustrasjon). I Bjør-
setdammen var oppholdstida foran varegrinda relativt kort og mange fisk passerte ikke den 
foranliggende og dykkede slissa i hele tatt. I Hunderfossen observerte vi intens utforskning av 
hele grindarealet, både grunt og dypt, uten at mange av dem passerte gjennom. Dette tyder på 
at selv ei varegrind med lysåpninger på 10 cm har en klar atferdsmessig funksjon og begrenser 
innvandringen. Lignende funn er også gjort for vinterstøinger av laks ved inntaket til Laudal kraft-
verk i Mandalselva der få støinger passerer grinda, selv om mange av de kan komme seg gjen-
nom (Forseth mfl. 2020). Når nok vann slippes i luka i Dam Manflå 500 m lengre nede finner 
støingene raskt denne alternative nedvandringsveien. Det ser altså ut til at vinterstøinger helst 
ikke vil passere varegrinder, selv om de fysisk kan komme seg gjennom.  
 
I begge forsøkene oppsøkte også vinterstøingene de andre mulige vandringsveiene forbi kraft-
verket. I Bjørsetdammen var det svært få fisk som gikk ned trappa og under minstevannslipp på 
4 m3/s, men de fleste vandret raskt videre når vannslippene økte gjennom lukene med overløp. 
I Hunderfossen så vi også betydelig søk og opphold i nærheten av flomlukene med vannslipp.  
Flomlukene i Hunderfossen åpnes nedenfra og vannet tappes fra 2-4 meters dyp. Selv ved svært 
store samlede vannslipp utenom kraftverket var det støinger som nølte lenge før de dykket og 
passerte gjennom lukene. Et sentralt tema i videre analyser av vandringssporene blir derfor å 
forstå hvorfor støingene avviser eller er motvillige til å passere ulike lukeordninger. Vi leter for 
tiden etter hydrauliske egenskaper som karakteriserer de områdene der fisken avviser vand-
ringsveien (for eksempel for stor akselerasjon, Enders mfl. 2012). En viktig foreløpig konklusjon 
som kan trekkes fra studiene i Bjørsetdammen og Hunderfossen sett sammen (og i samsvar 
med andre studier), er at fisken foretrekker overflatetapping over dykkede luker. Dersom slike 
luker er tilgjengelige kan de se ut som relativt moderate slipp kan gi stor nedvandring, fordi de 
andre vandringsveiene aktivt velges bort.  
 
Et siste viktig funn fra Hunderfossen var at støingene brukte hele vanndypet. De var relativt 
sjeldent nær overflata, ofte på mellom 2-5 m dyp og ikke sjelden helt ned mot bunnen (figur 6). 
Dette viser at man være forsiktig med å tolke atferden til vinterstøinger som ofte sees nær over-
flata ved kraftversinntak. Det meste av støingene kan befinne seg så dypt at de ikke kan sees 
(om det er så dypt). Bjørsetdammen er relativt grunn (1,5-2,5 m), og vi har ikke dybdeinformasjon 
for laksestøingene i denne dammen.  
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Figur 5. Eksempler på vandringsspor for en vinterstøing av laks ved inntaket til Svorkmo kraftverk i 
Bjørsetdammen, Orkla (øvre figur) og for en vinterstøing av innlandsørret ved Hunderfossen i Gud-
brandsdalslågen. Rødt punkt er siste posisjon. Vinterstøingen i Orkla ankom etter at luka var åpnet 
og vandret relativt raskt videre ned den åpne luka. Sporet for ørreten i Hunderfossen er fra de siste 
23 timene av oppholdet i magasinet før den vandret ut gjennom en av flomlukene. Den hadde svømt 
over 11 km på de 23 timene. 

Inntak

Dam med flomluker
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Figur 6. Dybdefordeling for 18 vinterstøinger av innlandsørret ved Hunderfossen. Utposingene på 
strekene angir dyp der støingene oppholdt seg mest. 
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6 Oppvandringsløsninger for innlandsfisk 
 
I samarbeid med NFR prosjektet RIVERCONN har vi skaffet grunnleggende kunnskap om vand-
ringsmønstre for viktige innlandsfiskarter og betydning av frie vandringsveier (van Leeuwen mfl 
2016, 2017, 2018). Vi har også gjort laboratorieforsøk hvor vi har studert svømmekapasitet til 
ørret og harr på lave temperaturer (Taugbøl mfl 2018). Disse studiene ga viktig kunnskap om 
designkriterier for velfungerende fisketrapper for innlandsfisk, og ikke minst for betydningen av 
frie vandringsveier i elver med flere fiskearter. Mens ørret har vært prioritert art i vandringsløs-
ninger i innlandvassdrag ser vi også at en art som harr både har sesongvandringer mellom om-
råder for oppvekst, overvintring og gyting og livstidsvandringer som sikrer at hele vassdraget 
utnyttes. Drift av yngel er en viktig drivkraft for vandringer til harr og drift til egnede oppvekstom-
råder nedstrøms gyteområder etterfølges av oppstrøms vandringer til ungfisk og gytefisk som 
kan pågå over flere år. Reduksjon eller stopp i drift av harryngel, f.eks. ved etablering av store 
inntaksmagasin, kan derfor indirekte få store konsekvenser for omfanget av harrvandringer. 
Brudd i habitatsammenheng på grunn av vannkraftinstallasjoner kan derfor bidra til redusert pro-
duktivitet og langsiktig levedyktighet hos harr, og trolig også en rekke andre arter som vandrer i 
de store og små innlandsvassdragene i Norge.    
 
I samarbeid med Eidsiva Energi har SafePass brukt designkriteriene og kompetansen i prosjek-
tet til å bygge om ei dårlig fungerende fisketrapp i midtre deler av Glomma (ved Høyegga inn-
taksdam). En tradisjonell kulpetrapp med relativt høye sprang ble ombygget til en hybridtrapp 
med spalter helt ned til bunnen, og bunnen ble dekket med stor naturstein for å skape et hydr-
aulisk mer variert miljø og nye vandringskorridorer. Følgeforskning i årene etter har dokument 
en markant økning i oppvandringen av nøkkelarter som ørret og harr, i tillegg til at helt nye arter 
som sik, gjedde og lake tok i bruk trappa (Holter mfl. 2020). Prosjektet åpnet vandringveier for 
fisk som har vært mer eller mindre lukket i mange årtier. Et viktig funn i denne studien var også 
at forholdene for oppvandring i eksisterende kulpetrapper kan forbedres ved å optimalisere vann-
føringen i fisketrappa og det bør gjøres ved flere kulpetrapper i innlandsvassdrag.  
 

 
 
 
 
 
Tilnærmingen og løsningen bør være relevant for en rekke vannkraftdammer i innlandet. De 
viktigste prinsippene for å lykkes med ombygging av fisketrapper for ulike arter av innlandsfisk 
er å tilby ulike vandringveier i trappa gjennom større variasjon i hydrauliske forhold 

Figur 7. I 2016 ble den klassiske kulpetrappa ved Høyegga 
bygd om til en modifisert spaltetrapp. I overgangen mellom 
samtlige 22 kulper ble det sagd ut 30 cm brede spalter helt 
ned til bunnen av trappa. Alle kulper i trappa ble fylt med 
grov stein. Beregninger viste at energitettheten i alle kul-
pene ble betydelig redusert etter ombygging. Oppgangen 
av harr og ørret økte etter ombygging, men mest oppsikts-
vekkende var økningen av oppgangen av sik, i tillegg til at 
lake og gjedde ble observert i trappa for første gang siden 
1986. Studien avdekket også betydelig utfordringer med å 
evaluere fisketrapper i store elvesystemer med partielle 
vandringssystemer (Holter mfl. 2020) 
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(vannhastigheter og turbulens). I Høyegga ble dette gjort ved å kombinere utsparingen i kulpe-
trappa med en spalte som gikk helt ned til bunnen av kulpen og ved å legge ut store steiner der 
særlig små fisk og arter med lav svømmekapasitet kan passere mellom steinene eller ta pauser 
bak. Etter ombyggingen ved Høyegga var det mulig for fisken å svømme gjennom fisketrappa 
og hopping fra kulp til kulp var unødvendig. Når vi ser på hvor mange arter som faktisk vandrer 
i de store innlandvassdragene er det opplagt at mange av kulpetrappene ikke kan passeres av 
all fisk som vil vandre. Hvor mange av disse som kan ombygges er ikke kjent, og må vurderes 
for hvert tilfelle. I noen tilfeller er trappetrase for kort (og antall kulper for få) i forhold til høyde-
forskjellen og lengden må utvides. Det finnes også noen motstrømstrapper (Denil) i inn-
landsvassdrag som ikke er egnet for annet enn større ørret. Siden disse tar ut mye høyde på en 
kort strekning må disse erstattes av lengre trapper av annen type. Erfaringene fra både studiene 
i SafePass og i andre land tilsier at varianter av spaltetrapper gir mye bedre resultater for andre 
arter enn ørret og for mindre fisk (se oppsummering i Pulg mfl. 2018 og i mønsterpraksisrapport 
– Fjeldstad, Pulg & Forseth 2018).  
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7 Status og veien videre 
 
Fra en relativt anonym tilværelse i det internasjonale forskningsmiljøet på fiskevandringsløs-
ninger har SafePass i samsvar med ambisjonene bragt de norske miljøene inn på den interna-
sjonale forskningsarenaen. Vi er nå etterspurt som bidragsytere på internasjonale kunnskaps-
oppdateringer, på konferanser og som framtidige partnere på nye prosjekter. Vi har etablert godt 
samarbeid til de beste forskningsmiljøene i Norden og Europa og med miljøer i Nord-Amerika, 
har utviklet et bilateralt prosjekt med Sveits, og vi er i prosess for å utvikle et nytt større NFR-
prosjekt. Det arbeides også mer langsiktig mot utvikling av et større Europeisk prosjekt om ut-
vandringsløsninger i store vassdrag. Vi har så langt produsert 15 vitenskapelige artikler fra pro-
sjektet (pluss en rapport), samarbeidende prosjekt og gjennom andre initiativ. Ytterligere seks er 
underveis eller planlagt (se nedenfor).   
 
Prosjektet har samtidig levert resultater med direkte effekter for både forvaltningspraksis og for 
industrien. Vi har etablert mønsterpraksis for opp- og nedvandringsløsninger i regulerte elver 
som benyttes i forvaltning og industri. Mønsterpraksis for nedvandringsløsninger er allerede im-
plementer i tre vassdrag (Palmafossen i Vossovassdraget, Rafoss i Kvina og Tolga kraftverk i 
Glomma). Arbeidet med løsninger i store vassdrag der dagens mønsterpraksis er teknisk, drifts-
messig eller økonomisk utfordrende fortsetter i HydroCen, og allerede nå er det løsninger som 
har kommet langt i utviklingen. Vi har utviklet metodikk for modellmessig utprøving av tiltak, noe 
som kan gi betydelige innsparinger i utviklingen av lokale tiltak. 
 
Arbeidet med nedvandringsløsninger, der de faglige utfordringene er størst, fortsetter i regi av 
HydroCen, særlig knyttet mot løsninger i store anlegg. Både i Norge, Sverige og i de større 
vannkraftnasjonene i Europa er nedvandringsløsninger i store vannkraftanlegg en betydelig tek-
nisk og økonomisk utfordring. I 2021 planlegger vi en fullskala test av en innovativ flytende lede-
gjerdeløsning som utvikles i samarbeid med forskere fra Sveits. Dette blir den første testen av 
et slikt system noen sinne, og om vi lykkes kan tiltaket få stor betydning internasjonalt. 
 
Fordi analyser av de store datasettene fra feltforsøkene har vært så utfordrende og tidkrevende 
vil vi fortsette analysene i regi av HydroCen. Vi arbeider med eller har konkret planlagt flere 
manuskript for internasjonal publisering i løpet av 2020 og 2021: 

• Towards a general etho-hydraulic model for downstream migrating Atlantic salmon 
smolts. 

• Downstream eel migration through spillways. 
• Behavior and swimming depth of downstream migrating silver eels past a hydropower 

dam.  
• Links between hydraulics and silver eels swimming behavior. 
• Effects of LED lights on smolt behavior. 
• A prediction etho-hydraulic model for downstream migrating Atlantic salmon smolt.  

 
Den aktive formidling fra prosjektet vil fortsette i regi av HydroCen og kommunikasjonsressur-
sene i senteret. Dette inkluderer mulighetene til å publisere ei håndbok når tiden er moden.  
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