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Sammendrag 
Foreningen til Randsfjords regulering (FRR) har konsesjon på å regulere Randsfjorden i Oppland fylke med 3,20 m. Som 
avbøtende tiltak, har FRR siden 1994 vært pålagt å sette ut 5.000 stk 2-årig settefisk av stedegen stamme i Randsfjorden 
hvert år. Pålegget er hittil fulgt opp ved produksjon av settefisk hos AL Settefisk på Reinsvoll. Etter påvisning av 
furunkulosesmitte i Randsfjorden samt innføring av vassdragsvise kultiveringssoner, kan imidlertid ikke AL Settefisk 
produsere settefisk til Randsfjorden lengre enn til 2008. Stamfisken i anlegget begynner å bli gammel. Forbudet mot 
innføring av ny stamfisk fra Randsfjorden vil derfor mest sannsynlig medføre at settefiskproduksjonen opphører av seg 
selv før dette.  
 
Direktoratet for naturforvaltning (DN) har igangsatt revisjon av alle utsettingspålegg i fylket. Dersom pålegget om 
utsetting i Randsfjorden opprettholdes, vil det måtte etableres et nytt settefiskanlegg med direkte tilknytning til den 
storørretførende strekningen i Randsfjorden. Dette mener FRR blir en altfor stor økonomisk kostnad for dem å måtte bære 
alene sett i lys av at utsettingspålegget ikke dreier seg om mer enn 5 000 stk 2-åringer pr år. FRR ønsker derfor å belyse 
effekten av utsettingspålegget, samt få vurdert alternative tiltak for å øke den naturlige produksjonen av ørret til 
Randsfjorden. 
 
Ei prosjektgruppe har sommeren og høsten 2002 kartlagt randsfjordørretens rekrutteringsforhold, beskrevet alternative 
tiltak til fiskeutsettinger samt vurdert aktuelle lokaliteter for etablering av et settefiskanlegg til produksjon av stedegen 
ørret. Vedrørende den forestående revidering av pålegget om utsetting av fisk i Randsfjorden, vil prosjektgruppa 
understreke at et godt tilslag på utsettingene bør være en forutsetting for videreføring av pålegget. Det er imidlertid ikke 
funnet alternative tiltak som forventes å fullt og helt kunne erstatte en eventuell vellykket utsetting i Randsfjorden.  
 
Revisjon av utsettingspålegget i Randsfjorden bør utsettes i påvente av et bedre beslutningsgrunnlag. Dette innebærer først 
og fremst mer kunnskap om tilslaget på utsettingene som gjøres i dag, men også mer generell kunnskap om de ulike 
stammenes alders- og størrelsessammensetning og produksjonsforhold. Dette kan fremskaffes gjennom nye 
fiskebiologiske undersøkelser og innsamling av fangstrapporter. Det bør videre utarbeides tiltaksplaner for de tilløpselver 
hvor det er potensiale for økt naturlig rekruttering ved fjerning av kunstige vandringshindre, biotoptiltak etc. 
Randsfjordforbundet bør igangsette en vannbruksplanprosess for Randsfjorden med tilløpselver for å fastsette 
rammevilkår for utnyttelse og bruk av de vassdragsnære områdene. Og dersom forholdene vurderes slik at 
utsettingspålegget i Randsfjorden opprettholdes, bør lokalitetene Dokka renseanlegg og Ringerike Sportsfiskere / 
Hvalsmoen vurderes nærmere. Ut i fra prosjektgruppas vurderinger, virker disse å være de mest interessante lokalitetene 
med tanke på tilgjengelig areal, vann og driftspersonell. Økonomi og tekniske løsninger må imidlertid prosjekteres av 
fagfolk med kultiveringsteknisk kompetanse.  
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Rapportskrivers forord 
 
Naturkompetanse fikk i oppdrag fra Foreningen til Randsfjords Regulering (FRR) å bistå 
som fagsekretær ved Prosjekt Randsfjordfisk. Naturkompetanse har utført 
feltregistreringer i forbindelse med befaringer til Randsfjordens tilløpselver, sammenstilt 
resultater fra tidligere registreringer samt innhentet opplysninger fra lokale informanter. 
Prosjektet har gjennomgått en åpen prosess der de berørte kommunene og 
brukerinteressene ble oppfordret til å komme med innspill undervegs. Prosjektets 
arbeidsdokumenter ble under prosessen gjort tilgjengelige under www.naturkompetanse.no.  
 
Naturkompetanse vil takke alle bidragsytere og ønske lykke til i den videre forvaltningen 
av fiskeressursene i Randsfjorden. 
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Forord 
 
Foreningen til Randsfjords Regulering har i brev av 10. januar 2002 til Direktoratet for 
Naturforvaltning søkt om fritak for utsettingspålegget av ørret i Randsfjorden. 
Bakgrunnen for dette er at det fra år 2008 ikke lenger vil være mulig å bruke 
settefiskanlegget på Reinsvoll som leverandør av fisk til Randsfjorden. Foreningen til 
Randsfjords Regulering ønsker å få vurdert alternative fiskeforsterkende tiltak i 
Randsfjorden gjennom ”Prosjekt Randsfjordfisk”. I denne forbindelse er det opprettet ei 
prosjektgruppe bestående av representanter fra både statlig og kommunal 
miljøforvaltning, fiskernes egne interesseorganisasjoner, ekstern biologisk 
fagkompetanse samt Foreningen til Randsfjords Regulering. 
 
Gjennom en samarbeidsprosess sommeren/høsten 2002 med befaringer til aktuelle 
lokaliteter, supplerende feltregistreringer og studier av eksisterende litteratur, har 
prosjektgruppa arbeidet seg mot en felles oppfatning av rekrutteringsforholdene til 
ørreten i Randsfjorden. Prosjektgruppa har drøftet mulighetene for å etablere et 
settefiskanlegg for stedegen ørret innen Randsfjordens storørretførende område, samt 
belyst alternative tiltak for å bedre/øke den naturlige produksjonen av ørret. Prosjektets 
fagsekretær har vært ansvarlig for å drive prosessen samt sammenfatte arbeidet i denne 
rapporten. Med dette ønsker Foreningen til Randsfjords Regulering å bidra best mulig til 
å bevare randsfjordørreten innenfor de rammene myndighetene har satt og innenfor den 
økonomiske rammen som brukes til fiskeutsetting i dag.  
 
Prosjektgruppa har bestått av: 
 
Prosjektleder Ole Sevaldrud Foreningen til Randsfjords 

regulering 
Fiskeforvalter Ola Hegge Fylkesmannen i Oppland 
Repr. Randsfjordforbundet Kjartan Th. Stensvold Nordre Land kommune 
Repr. fiskeforeningene Jan Fjære Brandbu JFF 
Fagsekretær Atle Rustadbakken Naturkompetanse 
 
I tillegg til prosjektgruppa har flere andre personer bidratt med lokalkunnskap, teknisk 
kompetanse og gode innspill underveis i posessen. Foreningen til Randsfjords Regulering 
vil med dette takke alle bidragsytere og håper at tiltakene foreslått i denne rapporten kan 
bringe forvaltningen av fiskeressursene i Randsfjorden et skritt videre.  
 
Grunneierne omkring Randsfjorden er informert om prosjektet gjennom Randsfjorden 
grunneierforening, Dokkadeltaet grunneierlag, Dokka/Etna grunneierlag, Etna 
grunneierlag og Etna grunneierforening.  
 
 
Ole Sevaldrud 
for Foreningen til Randsfjords Regulering 
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1 Bakgrunn 
Konsesjon for regulering av Randsfjorden ble første gang gitt i 1912, med en 
reguleringshøyde på 2,40 m. Ved en tilleggskonsesjon i 1951 ble reguleringshøyden øket 
til 3,20 m ved at det ble gitt tillatelse til å senke laveste regulerte vannstand (LRV) med 
0,6 m, samt en ytterligere senkning på 0,2 m etter 22. april på visse vilkår. Den 
opprinnelige konsesjonen gikk ut i 1987. Foreningen til Randsfjords Regulering (FRR) 
søkte da om ny konsesjon med samme omfang som den gamle. Ny konsesjon ble gitt ved 
Reg. res. av 12.01.95. 
 
Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i ekspedisjon av 17.12.92 pålagt FRR å sette ut 
5 000 stk 2-årig ørret av stedegen stamme i Randsfjorden gjeldende fra og med 1994. 
Pålegget ble gitt med hjemmel i den gamle konsesjonen av 1951 og er ikke formelt 
revidert etter dette. Fylkesmannen har imidlertid på oppdrag fra DN gjennomgått alle 
pålegg i fylket og fremmet revisjonsforslag, siste gang 06.05.02. Som følge av FRRs 
initiativ for å få vurdert mulighetene for alternative tiltak i Randsfjorden, utsatte 
fylkesmannen å fremme konkrete revisjonsforslag her i påvente av resultatene av dette 
arbeidet. 
 
FRR har hitttil fulgt opp pålegget om utsetting gjennom deltakelse og eierskap i A/L 
Settefisk sitt anlegg på Reinsvoll. Men etter påvisning av furunkulose i Randsfjorden i 
1994, har ikke Reinsvollanlegget tillatelse til å ta inn ny stamfisk. DN har akseptert 
utsetting av fisk produsert av den eksisterende stamfisken i anlegget fram til og med 
2008. Men da stamfisken allerede nå begynner å bli gammel, er det mest sannsynlig at 
produksjonen stopper av seg selv før den tid. Furunkulosesituasjonen er også årsaken til 
settefiskanlegget FOSA B/A i Aust-Torpa heller ikke kan benyttes, til tross for at dette 
ligger i samme kultiveringssone som Randsfjorden. Vassdraget er ikke formelt 
smitteerklært, men anses av veterinærmyndighetene som smittet oppstrøms til nærmeste 
vandringshinder. Det vil derfor ikke tillates å flytte fisk fra Randsfjorden over 
vandringshinder for storørret, og en evt. produksjon av settefisk må således foregå 
innenfor dette området.  
 
FRR mener at utsettingspålegget ikke tar tilstrekkelig hensyn til de premissene som ble 
lagt til grunn for den nye konsesjonen av 1995 og ønsker dette revurdert. Dersom 
pålegget om utsetting opprettholdes, vil det måtte etableres et nytt settefiskanlegg med 
direkte tilknytning til Randsfjorden for produksjon av stedegen ørret. Dette mener 
reguleringsforeningen blir en altfor stor økonomisk kostnad for dem å måtte bære alene 
sett i lys av at utsettingspålegget ikke dreier seg om mer enn 5 000 stk 2-åringer pr år. 
FRR ønsker derfor å belyse effekten av utsettingspålegget, samt vurdere alternative tiltak 
for å øke den naturlige produksjonen av ørret til Randsfjorden. 
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2 Områdebeskrivelse 
Randsfjorden er norges fjerde største innsjø, 75 km lang, et areal på 134 km2 og et dyp på 
120,5 m. De største tilløpselvene er Dokka og Etna i nord, Lomsdalselva på vestsiden og 
Vigga i øst (oversiktskart i vedlegg 1). Randsfjorden ligger i kommunene Jevnaker, Gran, 
Søndre Land og Nordre Land i Oppland fylke. Randsfjorden drenerer til Randselva med 
et årlig avløp på ca 1850 mill m3 fra et samlet nedbørsfelt på 3663 km2, hvorav 25% 
ligger over 1000 m o.h. Randselva renner, like etter samløp med Begna, ut i Tyrifjorden i 
Buskerud fylke. 
 
Dokka-Etna har et nedbørsfelt på ca 2200 km2. Elvene Dokka og Etna renner sammen 
like ved Dokka sentrum. Dokka-Etna og Dokka er antatt å være viktigste gyteområde for 
storørret i Randsfjorden (Lindås, Eriksen m. fl., 1996). Flere andre større eller mindre 
tilløpselver/-bekker bidrar imidlertid også til produksjon av randsfjordørret (tabell 1). 
 
Tabell 1. Oversikt over tilløpselver som vurderes som betydningsfulle bidragsgytere til storørretbestanden i 
Randsfjorden. Vurderingene baseres på lokalkunnskap samt registreringer fra befaring med elektrisk 
fiskeapparat sommeren 2002 (se kart i vedlegg).  
 
Elv/bekk Kommune Nedbørsfelt  Kommentar 
Moselva/Svenåa Jevnaker     28 km2 Disse elvene samløpet de 

nederste 1 000 m 
Vangselva Jevnaker     26 km2  
Sløvikelva Jevnaker     35 km2  
Askjumelva Gran     29 km2  
Vigga Gran   181 km2  
Gullerudelva Gran     52 km2  
Bjoneelva Gran     88 km2  
Lomsdalelva Søndre Land   184 km2  
Fallselva Søndre Land   119 km2  
Minnelva Søndre Land     60 km2  
Landåselva/Kronborgelva Søndre Land     51 km2  
Dokka-Etna Nordre Land 2200 km2  
 
Randsfjorden ble første gang regulert til kraftutvinning i 1912. Men Randsfjorden hadde 
allerede da vært regulert til fløtningsformål i lengre tid. I det siste manøvrerings-
reglementet er HRV satt til 134,5 og LRV er satt til 131,30. Nedtapping under kote 
131,50 tillates imidlertid bare etter 10. april i tørre år. Vanligvis har Randsfjorden laveste 
vannstand i slutten av april, og fyllingen skjer under vårflommen som normalt kommer i 
mai. Magasinet er vanligvis fullt i begynnelsen av juni. Utover vinteren tappes magasinet 
gradvis ned mot LRV (figur 1).  
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Vannstand i Randsfjorden 
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Figur 1. Vannstandsvariasjoner gjennom året i Randsfjorden. Figuren bygger på daglige logginger i 
perioden 1995 til 2002. Kun etter 10. april i tørre år tillates magasinet nedtappet under kote 131.50.  
 
Dokka ble regulert gjennom Torpa Kraftverk og Dokka kraftverk i 1989. Driftsvannet fra 
disse kraftverkene, som ligger etter hverandre mellom Dokkfløymagasinet og 
Randsfjorden, føres ut i Randsfjorden ved Odnes, 3 km fra utløpsoset til Dokka-Etna. 
Reguleringen innebar en betydelig reduksjon i vannføringen i Dokka og Dokka-Etna, noe 
som har fått følger spesielt for sik, men også for storørret. Også flere av de andre 
tilløpselvene til Randsfjorden er berørt av tekniske inngrep med konsekvenser for den 
naturlige produksjon av storørret. Dette beskrives nærmere under kapittelet 
Feltregistreringer 2002.  
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3 Tidligere undersøkelser 
De fiskebiologiske forhold for ørret er forholdsvis godt beskrevet med tanke på effekter 
av Dokkareguleringen i 1989. Her ble det gjennomført forundersøkelser i perioden 1979-
1985 (Styrvold, Brabrand m. fl., 1981), konsesjonsbetingede undersøkelser i perioden 
1986-1995 (Brabrand, Brittain m. fl., 1989; Brabrand, Saltveit m. fl., 1996) samt en 
overvåkning med elektrofiske som prosjektet ”Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte 
vassdrag i Oppland” har videreført etter 1995. Fangstregistreringer fra fiskere er 
innsamlet i lang tid, og siden 1989 er dette gjort gjennom prosjektet ”Bedre bruk av 
fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland” (Hegge og Skurdal, 1990; Hegge, Eriksen 
m. fl., 1991; Eriksen og Hegge, 1992; Eriksen og Hegge, 1993; Eriksen og Hegge, 1994; 
Eriksen og Hegge, 1994; Eriksen og Hegge, 1995; Eriksen, Lindås m. fl., 1996; Lindås, 
Eriksen m. fl., 1997; Eriksen, Lindås m. fl., 1998; Eriksen og Wien, 1999; Eriksen, 2000; 
Gregersen og Eriksen, 2001; Gregersen, 2002). Det er også gjort radiotelemetristudier på 
storørret i Dokka/Etna-vassdragene (Kraabøl og Arnekleiv, 1998).  
 
Når det gjelder den dokumenterte kunnskapen om ørret generelt for resten av 
Randsfjorden, synes denne å være betydelig mindre. Det er gjort en sammenstilling av 
fisket i Randsfjorden 1978-80 (Qvenild, 1981), en undersøkelse og vurdering av 
fiskebiologiske forhold i Randsfjorden i forbindelse med fornyelse av 
reguleringskonsesjonen (Nielsen, Brittain m. fl., 1985), en studie av ørret i Randsfjorden , 
Vigga og Dokka (Hegge, Qvenild m. fl., 1990) samt enkelte elve- og bekkebefaringer i 
regi av regulantprosjektet (Eriksen og Hegge, 1993). Fylkesmannen har i tillegg gjennom 
flere år forsøkt å samle inn fangstregistreringer fra sportsfiske og garnfiske i 
Randsfjorden og Dokka-Etna. Disse tallene er enda ikke sammenstilt, men opplysninger 
tyder på at innsamling av denne type data fra Randsfjorden har vært vanskelig på grunn 
av liten rapporteringsvillighet blant fiskerne (Ola Hegge pers. med.).  
 
Kunnskapen om de ulike ørretstammenes bidrag til den fangbare bestanden av storørret i 
Randsfjorden er liten. Det er også liten kunnskap om tilslaget av de utsettingene FRR har 
stått for de siste 10 årene. Dette vil være vesentlig for en evt. revidering av gjeldende 
utsettingspålegg, samt for vurdering av hvilke effekter reguleringen av Randsfjorden har 
hatt på storørretbestanden. I Nielsen, Brittain m.fl. (1985) sin statusbeskrivelse av 
Randsfjorden etter regulering konkluderes det med at reguleringen ikke synes å ha 
medført store endringer i de fiskebiologiske forhold. Det sies videre at ørreten aldri har 
hatt noen stor betydning i innsjøen, noe som antas å skyldes dårlige rekrutteringsforhold, 
uten at dette skyldes reguleringen (Nielsen, Brittain m. fl., 1985). Disse slutningene synes 
imidlertid å være basert på et meget sparsom materiale innsamlet ved prøvefiske i 1984 
samt et tidligere rapportert prøvefiske i Randsfjorden i 1978 og 1979 (Styrvold, Brabrand 
m. fl., 1981). I Hegge, Qvenild m. fl. (1990) konkluderes det med at ørretbestanden i 
Randsfjorden er begrenset av rekruttering. Der hevdes det at bestanden kan økes 
betydelig fra en beregnet årlig avkastning på 0,1 kg/ha til 0,3 kg/ha uten at 
næringstilgangen blir begrensende. De mener videre det er behov for utsetting av omlag 
15 000 stk 2-årige settefisk årlig for å oppnå dette.  
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4 Feltregistreringer 2002 

4.1 Jevnaker kommune 

4.1.1 Moselva/Svenåa 
Tilgjengelig strekning for randsfjordørret er i dag om lag 3,5 km (opp til 
massesetningsdam i Svenåa og opp til gammelt vanninntak i Moselva). 
Vandringshinderet ved massesetningsdammen i Svenåa er nylig anlagt og vil 
sannsynligvis bli fjernet med det første slik at randsfjordørret kan nå områdene oppstrøms 
dette. Punktet ved vanninntaket i Moselva vil sannsynligvis kunne forseres i år med 
gunstig vannføring. Tilgjengelig strekning i Moselva/Svenåa vil dermed kunne være noe 
lenger.  
 
Elva ble først befart en strekning etter samløp fra brua nedenfor sagbruket til utløpet. Her 
har elva en flat profil med substrat dominert av grov grus. Lite struktur i elva medfører 
her lite skjulplasser for ørretunger (foto 212). Vannføringen var litt under middels under 
befaringen og forholdene for el. fiske var gode. Det ble observert noe ørretunger (0+ og 
1+), men tettheten var lav.  
 
Området utenfor elveoset er forholdsvis grunt, noe som medfører at utløpet endrer seg 
forholdsvis mye avhengig av vannstanden i Randsfjorden (foto 215). Det ble påpekt at 
dette skaper uklarheter omkring bestemmelsen om fredningssone utenfor elveoset med 
tanke på garnfiske.  
 
I Svenåa like ovenfor samløp renner elva i et åpent løp med substrat dominert av stor 
stein. Elvekantene er kraftig forbygd gjennom bebyggelsen, og elva bærer preg av at 
strømmen flytter på substratet under flomperioder (foto 216). Vi fant imidlertid god 
tetthet av ørretunger i tre årsklasser. Strekningen bærer preg av lite bevart kantvegetasjon, 
noe som gjerne medfører høy innstråling og lavere næringstilgang for yngelen enn om 
kantvegetasjonen var intakt.  
 
Et stykke lengre opp i Svenåa har NVE nylig (høsten 2001) etablert et 
massesetningsbasseng (foto 219). Utløpet av bassenget danner en terskel hvor sprengt 
stein er lagt flatt ned mot det opprinnelige elvenivået. Dette punktet synes å kunne skape 
problemer for gytefiskens oppvandring, da brekket ut av bassenget er flatt og bredt, uten 
noen konsentrert vannstrøm hvor fisken kan komme seg opp (foto 217). Innløpet til 
massesetningsbassenget var også konstruert uten tanke på oppvandrende gytefisk. Her 
var sprengt stein lagt på en måte som vil skape problemer for gytefisken å komme seg 
videre oppover i systemet. El. fiskeregistreringer i området rett nedenfor og ovenfor 
bassenget viste god tetthet av 1+ og 2+ ørretunger, men en meget lav tetthet av 0+. En 
gytefisk (30-40 cm) ble observert innunder strømmen ved innløpet til bassenget. 
Strekningen ovenfor bassenget så ut til å være gunstige oppvekstområder for ørretunger. 
Her var kantvegetasjonen frodig og substratet varierte mellom grus og grov stein (foto 
221). 
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Lengre opp i Svenåa (på nordsiden av vei) var elva preget av forholdsvis grovt substrat i 
et område med vekslende stryk og kulper med god vannstrøm (foto 222). Det så ut til å 
være flekker med egnet gytesubstrat mellom storsteiner og i bakkant av kulper. Vi 
registrerte her noen få 0+ ørretyngel, men disse var helt klart underrepresentert i forhold 
til den gode tettheten av 1+ og 2+ vi observerte på strekningen. Dette kan ha 
sammenheng med at vandringshindrene ved massesetningsbassenget hindret gytefisk i å 
nå denne strekningen høsten 2001.  
 
En strekning nedenfor en gammel settefiskdam i Svenåa ble også befart. Her bar elva 
preg av lav vannføring og begroing. Det ble ikke registrert ørretunger i dette området. Det 
er imidlertid mulig det ligger et vandringshinder nedstrøms denne strekningen. Dammen 
har ikke vært brukt på mange år og var tydelig sedimentert og gjengrodd. 
 
Ved samløpet mellom Svenåa og Moselva var elveprofilen flat og substratet dominert av 
grus og stein omkring knyttnevestor størrelse (foto 223). Vannføringa i Moselva var noe 
større enn i Svenåa ved befaringstidspunktet. Det ble registrert mye ørretunger ved 
samløpet. Observasjoner fra el. fiske et lite stykke oppover i Moselva (foto 224) tyder på 
at dette er en god produksjonselv med høy tetthet av 0+. Størrelsen på 0+ så ut til å 
variere mye i Moselva (3,5 – 6 cm), noe som kan tyde på høy konkurranse mellom 
individene. I Svenåa var typisk 0+-størrelse 5-6 cm.  
 
Vurdering: 
Elvene er preget av flomsikringstiltak spesielt der de renner gjennom tettbygd strøk. 
Flomsikringstiltak lengre opp har forskjøvet erosjonsproblemene nedover, noe som i sin 
tur har medført behov for sikring også i nedre del. Bebyggelsen er anlagt helt inntil 
elvene både ovenfor og nedenfor samløpet. Spesielt Svenåa er preget av tekniske inngrep 
der den renner gjennom boligområdene ovenfor samløpet med Moselva. Kommunen 
jobber for tiden med å utarbeide en reguleringsplan for området langs elva. Bevaring av 
kantvegetasjon langs vassdrag er viktig for å opprettholde en god produksjon av fisk og 
næringsdyr. Kantvegetasjon virker også som ”armering” i substratet, noe som vil kunne 
virke positivt som erosjonssikring. Dette bør det tas hensyn til i en evt. reguleringsplaner 
for området.  
 
Forslag til tiltak: 

1) Fjerne vandringshindre ovenfor og nedenfor massesetningsbasseng.  
Ansvar: NVE 

2) Det må avklares hvor grensa mellom elv og innsjø går (uavhengig av vannstanden 
i Randsfjorden), slik at fredningssonene bl.a. for garnfiske blir entydige. Disse bør 
fastsettes med hensyn til LRV, slik at en unngår at utløpet stenges med garn i 
perioder når Randsfjorden er nedtappet (f.eks. på våren).  
Ansvar: Kommune 

3) Sikre kantvegetasjon langs vassdraget gjennom bestemmelser i reguleringsplaner. 
Det bør også vurderes om kantvegetasjonen gjennom de allerede bebygde 
områdene bør styrkes.  
Ansvar: Tiltakshaver og kommune 
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4.1.2 Tosobekken 
Tilgjengelig strekning for randsfjordørret: Usikkert. 
 
Tosobekken ble befart en strekning nedenfor jernbanelinja. Bekken hadde liten 
vannføring og profilen var flat med hardt bunnsubstrat på 3-10 cm. Ved el. fiske ble kun 
1 stk ørret på 7 cm observert.  
 
Vurdering: 
Tosobekken vurderes som ubetydelig med tanke på produksjon av randsfjordørret.  
 
Prosjektgruppa har ingen forslag til tiltak her. 

4.1.3 Navnløs bekk sør for Tosobekken  
Tilgjengelig strekning for randsfjordørret: Usikkert. 
 
Bekken ble befart en strekning nedenfor jernbanelinja. Bekken hadde liten vannføring 
ved befaringstidspunkt og bunnsubstratet var dekket av mudder. Ved el. fiske ble det 
observert 1 stk ørret på ca 15 cm samt 5 ørekyter. 
 
Vurdering: 
Bekken vurderes som ubetydelig med tanke på produksjon av randsfjordørret. 
 
Prosjektgruppa har ingen forslag til tiltak her. 

4.1.4 Vangselva 
Tilgjengelig strekning for randsfjordørret er ca 0,9 km (opp til mølledammen ved Vang 
Mølle). Potensielt tilgjengelig strekning ved fjerning av vandringshinder ved 
mølledammen er sannsynligvis i overkant av 3,4 km.  
 
Vangselva ble befart på strekningen fra Vang Mølle opp til mølledammen. Elva ser ut til 
å ha stabilt god vannføring og substratet varierer fra grus til stor stein. Elva synes å være 
produktiv med kraftig kantvegetasjon (foto 226). Ved el. fiske ble det observert en god 
tetthet av ørretunger i flere årsklasser hele veien opp til den gamle mølledammen. 
Demningen danner imidlertid et absolutt vandringshinder for oppvandrende ørret (foto 
227). Områdene ovenfor mølledammen så ut til å være potensielt fine oppvekstområder 
for 0+, men det ble ikke registrert noe fisk i dette området (foto 228).  
 
Tilleggsbefaring Vangselva 23.09.02: 
Vangselva ovenfor dammen til Vang Mølle ble tilleggsbefart for å vurdere strekningens 
potensiale som gyte- og oppvekstområder for randsfjordørret. Fra mølledammen ble om 
lag 1 km befart til fots og jevnlig el. fisket. I tillegg ble elva oppsøkt ca 2,5 km ovenfor 
mølledam (nedenfor gården Röste), og strekningen opp hit ble vurdert ut fra 
observasjoner fra bil og studie av kart. Snaue 500 m ovenfor den eksisterende demningen 
ligger et mindre fall over berg som muligens kan hindre randsfjordørretens oppvandring. 
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Det vurderes allikevel som sannsynlig at dette fallet vil kunne forseres ved gunstig 
vannføring. Sett bort fra dette synes det ikke å være vandringshindre de første 2,5 km 
ovenfor mølledam. Om det finnes vandringshindre ovenfor det befarte området er uvisst.  
 
Substratet på strekningen ovenfor demningen veksler flere ganger mellom ensartede 
partier med stein opp til knyttnevestørrelse gjennom jordbruks- og beiteområder og mer 
intakte partier hvor større stein og blokk danner et mer variert strømbilde gjennom 
mindre berørte områder. Kantvegetasjonen er godt bevart langs det meste av strekningen. 
Elva har også innslag av kulper flere steder. Man ser stedvis helt tydelige forbygninger 
laget av stor stein som er hentet fra elva, og lengre strekninger ser ut til å være totalt 
ryddet og kanalisert med maskin. Elveprofilen på disse strekningene er flat og 
vannhastigheten ofte høy. På de første 250 m ovenfor demingen ble det ikke observert 
ørret ved el. fiske. Det ble imidlertid observert en stim av ørekyte i mølledammen. De 
neste 250 m opp til fallet som er nevnt ovenfor, ble det observert 1 stk ørret på 20 cm 
(kjønnsmoden hunn) samt en ørret på ca 6 cm. Ovenfor fallet 500 m oppstrøms mølledam 
var det jevnt over en middels tetthet av ørret på 15-25 cm hvorav flere kjønnsmodne 
fisker av begge kjønn. Tettheten av 0+ var svært tynn, med kun noen få individer 
registrert.  
 
Vurdering: 
Det ser ut til at tilgjengelig strekning for randsfjordørret i Vangselva vil kunne økes 
betydelig dersom vandringshinderet ved mølledammen fjernes. Ovenfor demningen 
finnes en bestand av bekkelevende ørret. Hvorvidt denne har tilgang til vann eller tjern 
lengre opp i systemet er uvisst. Ved å fjerne vandringshinderet ved Vang Mølle vil en 
kunne øke tilgjengelig strekning for randsfjordørreten fra ca 900 m til 3,4 km (mulig enda 
mer). Områdene vurderes som potensielt gode gyte- og oppvekstområder for ørret med 
tilsynelatende god kantvegetasjon som gir skygge og næring til elva. Enkelte partier bør 
imidlertid restaureres med tilbakeføring av stor stein dersom tiltaket skal gjennomføres. 
Det bør imidlertid gjøres nærmere utredninger for å vurdere kost/nytteeffektene av disse 
tiltakene, om de vassdragstekniske forholdene i elva tillater å gjennomføre biotoptiltak 
samt om det er smittemessig forsvarlig å fjerne vandringshinderet ved mølledammen.  
 
Forslag til tiltak: 

1) Undersøke tettheten av gytemoden randsfjordørret oppunder mølledammen i 
september/oktober i et normalår.  

2) Vurdere virkningen av stryket ca 500 m ovenfor mølledam samt påvise et absolutt 
vandringshinder lengre opp for å sikre seg mot at furunkulose spres til 
ovenforliggende vassdrag.  

3) Se på ulike trappeløsninger over/rundt demningen som effektivt lar fisken vandre 
forbi samtidig som de kulturhistoriske verdiene av mølledammen bevares.  

4) Vurdere behov for biotoptiltak for å restaurere kanaliserte og forbygde partier i 
områdene ovenfor mølledam.  
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4.1.5 Sløvikelva 
Tilgjengelig strekning for randsfjordørret er ca 2,3 km (opp til Lundstadfossen). 
 
Sløvikelva ble først befart en strekning fra utløpet og oppover. Bekken hadde god 
vannføring og bunnsubstratet varierer fra 10-30 cm (foto 229). Elva var tydelig påvirket 
av næringstilførsel ved befaringstidspunktet, noe som hadde resultert i betydelig 
algebegroing, særlig i lyseksponerte områder. Ved el. fiske ble det observert en god 
tetthet av ørretunger i tre årsklasser. Størrelsen på 0+ ørret varierte mye fra 3,5 – 6 cm.  
 
Ved Gundstadmarka var også substratet variert med gode skjulmuligheter for 
ørretungene. Kantvegetasjonen her var tettere og dannet mer skygge over elva enn nede 
ved utløpet (foto 232). Ved el. fiske ble det observert en normal (middels) tetthet av 
ørretunger i tre årsklasser opp mot demning for en vatningsdam som er anlagt her (foto 
233). Også her var det tydelig algebegroing i lyseksponerte områder. Ovenfor 
vatningsdammen var elva preget av grovt substrat vekslende med fine kulper og grunnere 
områder med grus. Ved el. fiske ble det observert en normal tetthet av ørretunger i dette 
området.  
 
Vatningsdammen ved Gundstadmarka (foto 235) har til tider skapt problemer med 
vannføring til de nedenforliggende områdene av Sløvikelva. Ved befaringstidspunkt var 
demningen delvis åpnet slik at vannet fritt kunne passere. Det bør imidlertid bemerkes at 
en evt. restaurering av demningen vil kunne skape vandringshinder for gytefisk fra 
Randsfjorden samt på nytt skape vannføringsproblemer til elvas nedenforliggende 
områder. Det er også etablert vannuttak fra områder lengre opp i systemet.  
 
Vurdering: 
Mye tyder på at eksterne næringssalter tilføres elva enten fra jordbruk eller husholdning i 
området. Elva synes å være produktiv, men uttak av vann til åkervanning har til tider 
skapt vannføringsproblemer i tørre perioder (foto 235). Vatningsdammen ved 
Gundstadmarka var delvis åpnet (foto 234). Det bør imidlertid gjøres noe med dette 
vatningsanlegget for å sikre vannføring til elvas nedre deler samt gytefiskens 
oppgangsmuligheter. Næringstilførsel til et vassdrag kombinert med lav vannføring i den 
varme sommerperioden, vil kunne føre til store svingninger i pH og oksygeninnhold i 
vannet som følge av algenes fotosyntese. Dette vil således kunne påvirke fiskeungenes 
overlevelse i elva.  
 
Forslag til tiltak: 

1) Sikre vanntilførsel til bekken i tørre perioder. Det er lagt flere vannuttak i 
ovenforliggende vann og tjern i nedbørsfeltet som kan medføre tørrlegging av 
Sløvikelva på sommeren.  
Ansvar: Kommune og grunneiere 

2) Kartlegge og evt. redusere ekstern næringstilførsel (gjødsling) av elva fra 
husholdning/landbruk.  
Ansvar: Kommune og grunneiere 
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4.2 Gran kommune 

4.2.1 Askjumelva 
Tilgjengelig strekning for randsfjordørret er i underkant av 600 m (til kulvert under 
kommunal veg). Potensielt tilgjengelig strekning ved fjerning av vandringshinder er ca 2 
km (opp til Holefossen).  
 
Askjumelva ble befart på en strekning ovenfor og nedenfor kulvert under veg ovenfor 
Bentestua. Bekken hadde godt variert bunnsubstrat og kraftig kantvegetasjon i hele 
området (foto 238). Ved el. fiske ble det observert en god tetthet av 0+, 1+ og 2+ 
ørretunger nedenfor kulvert. Ovenfor kulverten ble det ikke funnet ørretunger i det hele 
tatt. Her ble imidlertid to ørret 20-25 cm observert, men disse så ut til å være 
bekkestasjonær fisk.  
 
Vurdering: 
Kulverten som var lagt under vegen så ut til å virke som et vandringshinder for 
gytevandrende ørret fra Randsfjorden. Kulverten var forholdsvis lang, og var lagt med en 
helningsvinkel som gjør at vannet strømmer raskt gjennom røret (foto 237). Kulverter og 
stikkrenner anlagt i forbindelse med vegbygging forårsaker ofte kunstige vandringshindre 
i mindre vassdrag (Ukjent, 2002). De vanligste feilene som gjøres er at kulvertene enten 
legges med for stor hellingsvinkel slik at fisken har vanskeligheter med å forsere den 
kraftige strømmen, eller at kulverten legges for høyt i forhold til bekken slik at det dannes 
et fall som fisken har vanskeligheter med ta seg over. Askjumelva kan ser ut til å ha et 
ubenyttet potensiale for produksjon av randsfjordørret dersom områdene ovenfor kulvert 
gjøres tilgjengelig for gytefisk.  
 
Kulverten ble lagt først på 50-tallet. Det var på den tiden vanlig å fange ørret på 1 – 1,5 
kg i elva helt opp til Askjumtjernet. Vegen ble opprinnelig bygd som privat veg, men 
kommunen tok over vegen omkring 1965. Elva har god kantvegetasjon helt opp til ca 100 
m ovenfor Askjumtjernet. Herfra og oppover er det meste fjernet. Utløpet av Askjumelva 
er i ferd med å gro igjen av vegetasjon (Morten Rustad pers. med.).  
 
Forslag til tiltak: 

1) Det bør vurderes om kulverten kan skiftes ut eller om det finnes andre tiltak som 
kan lette randsfjordørretens oppvandring forbi dette punktet.  
Ansvar: Kommune (vegeier) 
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4.2.2 Vigga 
Tilgjengelig strekning for randsfjordørret er ca 2,7 km (opp til Rosendal Mølle). 
 
Vigga er ei forholdsvis stor elv med en bredde på ca 10 m i nedre del. Ved den tidligere 
jernbanebrua var substratet av varierende størrelse og med tett, inntakt kantvegetasjon 
(foto 239). Vannet var under befaring tydelig blakka av utslipp fra overløpet til 
renseanlegget lengre opp (foto 240). Ved el. fiske ble det observert en tynn tetthet av 0+ 
ørret. Det ble ikke funnet ørretunger av eldre årsklasser. Etter forholdene å dømme kunne 
en tilsynelatende forvente en høyere tetthet av ørretunger av flere årsklasser i dette 
området. Ved tidligere registreringer er det påvist høyere tettheter av 0+ her (Hegge pers. 
med.). Renseanlegger er for tiden under opprusting. I den forbindelse er det planlagt å 
legge avløpet direkte i Randsfjorden for å redusere næringstilførselen til elva. Det tas ut 
en del vann til jordvatning fra Vigga. Elva omfattes av en minstevannsbestemmelse på 
100 l/s ved utløp fra Jarenvannet.  
 
Ved en gammel trebru nord for Brandbu sentrum hadde elva en dypere profil enn i 
områdene nedenfor sentrum. Kantvegetasjonen var fortsatt tett, og elva så ut til å danne 
fine oppholds- og overvintringsplasser for voksen fisk i disse områdene.  
 
Ved renseanlegget ble en strekning mellom renseanlegg og vei el. fisket. Området var 
tydelig påvirket av tekniske inngrep (elvebunnsjustering), og så og si all storstein var blitt 
flyttet opp på elvekanten som forbygning. Dette medførte få egnede standplasser for 
ørretungene. Den bratte profilen på elva her gjorde også el.fiskeregistrering vanskelig. Til 
tross for en betydelig innsats med el. fiskeapparatet innunder torvkantene på denne 
strekningen, ble det ikke observert ørretunger her. 
 
Ved Rosendal Mølle ligger en demning som danner et absolutt vandringshinder for 
randsfjordørreten (foto 241 og 245). Området nedenfor demningen ble el. fisket og det 
ble her observert en middels tetthet av 0+ og 1+. Her finnes fine 0+-områder, spesielt bak 
murforbygningene i ytterkant av elva. Rosendal Mølle ble tidligere brukt til produksjon 
av settefisk gjennom Hadeland klekkeri og settefiskanlegg (foto 242). Anlegget ble 
drevet som klekkeri av Brandbu JFF i lengre tid, men etter en restaurering og utvidelse i 
1992 ble det dannet et andelslag bestående av ulike JFF i området, samt Gran og Brandbu 
almenninger og Gran kommune. Driften av dette anlegget ble lagt ned etter at det ble 
påvist furunkulose i Randsfjorden i 1994. Rosendal Mølle eies i dag av Brandbu jeger- og 
fiskerforening.  
 
Vurdering: 
Vigga synes å ha et potensiale for en betydelig høyere produksjon av ørret enn hva 
situasjonen tilsynelatende er i dag. Årsaken til den lave ungfisktettheten er uviss, og det 
bør gjøres nærmere undersøkelser for å finne ut mer om dette (vannkvalitet, vannførings-
fluktuasjoner, isproblemer, etc.). Tidligere undersøkelser av ørreten i Vigga konkluderer 
med at den har en betydelig raskere livssyklus enn f.eks. dokkaørreten. Viggaørreten 
synes å ha en uvanlig rask vekst første året (6,5 – 7,0 cm), og hovedmengden vandrer ut i 
Randsfjorden etter kun ett år i elva (Hegge, Qvenild m. fl., 1990). Dette kan forklare noe 
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av den tynne tettheten av 1+ og 2+ ørretunger, men en skulle allikevel forvente en høyere 
tetthet av 0+ enn observert.  
 
Det synes ikke å være aktuelt å etablere fisketrapp forbi Rosendal Mølle. Det er 
sannsynligvis ingen flere vandringshindre oppstrøms mølledam, så ved å slippe 
randsfjordørreten forbi dette punktet vil en kunne introdusere furunkulose i områder 
lengre opp som i dag ikke er smittet. Rosendal Mølle kan være en aktuell lokalitet for 
stamfiske, stamfiskhold og produksjon av settefisk.  
 
Forslag til tiltak: 

1) Gjennomføre biologiske undersøkelser for å finne ut om den lave tettheten av 0+ i 
systemet ved befaringstidspunkt skyldes naturlige årlige svingninger i 
årsklassestyrke eller andre flaskehalser. 

4.2.3 Gullerudelva 
Tilgjengelig strekning for randsfjordørret er ca 2,4 km (opp til Tjuvberga). 
 
I Gullerudelvas nedre del er substratet dominert av hard steinbunn med jevnt 
knyttnevestor stein (foto 251). Elva har her en flat profil og bærer preg av at storstein er 
flyttet opp på elvekantene hvor de er brukt som forbygning. Elva passerer RV 34 
gjennom to parallelle kulverter som er fint anlagt med tanke på fiskens vandring (foto 
252). Ved el. fiske i dette området ble det påvist en lav tetthet av ørretunger, med 0+-
størrelse omkring 4 cm.  
 
Fra RV 34 og videre oppover er elva tydelig kanalisert gjennom jordbrukslandskapet. Det 
er anlagt voller langs kantene og elva har en flat profil med roligflytende strømforhold. 
Gjennom bebyggelse lengre oppe er imidlertid substratet mer variert fra knyttnevestor 
stein til blokk. Ved el. fiske i området ved Elvestua (foto 248) ble det observert en 
middels-god tetthet av ørretunger av 0+, 1+ og 2+ alder. 0+-størrelsen i dette området lå 
på 5-6 cm. Et stykke ovenfor Elvestua er substratet godt variert og langs elva er det en 
solid kantvegetasjon (foto 247). Her ble det observert en høy tetthet av 0+ ørretyngel 
samt noe 1+. Størrelsen på 0+ lå her på ca 4 cm. Etter opplysninger fra Brandbu JFF 
synes oppgangen av randsfjordørret i denne elva å være avhengig av relativ god 
vannføring. I så fall kommer fisken opp til Tjuvberga (vedlegg 8). Her er det imidlertid 
stopp pga. store steinblokker som blokkerer elveløpet. Vann slipper kun gjennom små 
sprekker mellom steinblokkene (Jan Fjære pers. med).  
 
Vurdering: 
Gullerudelva synes etter begroingen å dømme å være mindre næringsrik enn mange av de 
andre elvene omkring Randsfjorden. Det er mulig nedbørsfeltet er preget av et annet 
jordsmonn/berggrunn og/eller at det er mindre næringstilsig fra jordbruk/husholdning i 
dette området. Dette gir seg trolig også utslag i størrelsen på ørretungeren som her syntes 
å være noe mindre av vekst enn i flere av de andre elvene vi har undersøkt omkring 
Randsfjorden. Det forventes imidlertid å føre til stabile forhold for ørretungene. Den høye 
tettheten av 0+ i området ovenfor Elvestua kan tyde på et mulig gyteområde her. Herfra 
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og videre oppover kommer elva gjennom et bratt skar fra de høyereliggende områdene av 
nedbørsfeltet.  
 
Forslag til tiltak: 

1) Vurdere behovet for biotoptiltak for å reetablere stor stein i elva gjennom 
kulturlandskap og bebygd område.  
Ansvar: Kommune og grunneier 

4.2.4 Bjoneelva 
Tilgjengelig strekning for randsfjordørret er ca 1,3 km (opp til Kvernfossen). 
 
Bjoneelva har sitt utspring i innsjøsystemet Fjorda. Deler av nedbørsfeltet er overført til 
Velmunden i forbindelse med reguleringen av Fjorda. Nedenfor brua under RV 245 er 
Bjoneelva bred og flat i profilen med substrat preget av knyttnevestor stein. Ved el. fiske 
ble det her observert en lav tetthet 0+ og 1+ ørretunger, og  0+-størrelsen var i underkant 
av 4 cm. Ovenfor brua blir elva smalere og substratet har innslag av større stein (foto 
255). Elva er forbygd med en steinmur langs breddene et langt stykke (foto 254). 
Strømforholdene er imidlertid varierende med innslag av høler. Ved el. fiske ble det 
registrert en høy tetthet av ørretunger i dette området, med innslag av fisk som etter 
utseendet å dømme var elvestasjonær ørret.  
 
Strekningen videre oppover mot Kvernfossen preges av mye innslag av glatt berg i 
elveløpet. Dette kan vanskeliggjøre oppvandringen for randsfjordørreten, spesielt under 
visse vannføringsforhold. Ørret av flere årsklasser (både ørretunger og voksen 
elvestasjonær fisk) ble observert på denne strekningen ved el. fiske. Oppunder fossen ble 
det imidlertid ikke observert 0+. Kvernfossen danner et vandringshinder for 
randsfjordørreten (foto 256).  
 
Vurdering: 
Elva har en usikker vannføring, og dertil en varierende produksjon av ørretunger. 
Området ovenfor fossen domineres av humøse myrer og floer som preges av gjengroing. 
Fossen kan kulpes ved sprenging, og på den måten gjøre områdene ovenfor tilgjengelig 
for randsfjordørreten, men dette er sannsynligvis hverken biologisk eller økonomisk 
forsvarlig.  
 
Prosjektgruppa har ingen forslag til tiltak her. 



 18

4.3 Søndre Land kommune 

4.3.1 Lomsdalselva 
Tilgjengelig strekning for randsfjordørret er ca 6 km (nesten opp til Lomsjøen).  
 
Lomsdalselva er forholdsvis bred (10-15 m) med vekslende grovt substrat og berg (foto 
258). Elva hadde god vannføring under befaringa, og ved el. fiske ble det observert en 
middels tetthet av 0+ og 1+ ørret. Størrelsen på 0+ i Lomsdalselva var 4-5 cm. Foruten 
ørret observerte vi også stingsild- og abborunger.  
 
Flere partier videre oppover elva ble befart og el.fisket. Elva var av samme karakter hele 
veien opp til Kverndammen (foto 263). Her ligger et privat elvekraftverk. I området opp 
mot demningen ble det i tillegg til 0+ og 1+ ørret også observert noen individer på 15-20 
cm. Kommunen har tatt initiativ til å få bygget en fisketrapp over denne demningen. 
Trappa hadde imidlertid enkelte feil i konstruksjonen (foto 266) som vanskeliggjorde 
oppvandringen av fisk i 2001. Dette er nå utbedret og trappa ble satt i drift igjen 
sommeren 2002.  
 
Et stykke ovenfor demning (100-200 m) ligger et parti med meget godt gytesubstrat for 
ørret (foto 268). Det ble her observert noen få ørret på 8-10 cm, samt noen større 
individer (trolig elvestasjonær ørret).  
 
Vurdering: 
Områdene ovenfor demning synes å ha fine gyte- og oppvekstområder samt gode 
standplasser for voksen fisk. Ved å fjerne vandringshinderet som demningen har skapt, 
vil en trolig kunne øke elvas produksjon av randsfjordørret betydelig. I forbindelse med 
fisketrappa her, vil det også være enkelt å fange stamfisk til kunstig produksjon av 
randsfjordørret.  
 
Forslag til tiltak: 

1) Følge opp virkningen av fisketrappa 
Ansvar: Kommune og fiskerettshaver 

2) Forsøke rognutlegging i potensielle gyteområdene ovenfor trappa for å 
fremskynde reetablering av randsfjordørret i de øvre delene av elva.  
Ansvar: Kommune og fiskerettshaver 

4.3.2 Fallselva 
Tilgjengelig strekning for randsfjordørret er ca 250 m. 
 
I Fallselva er kun en kort strekning tilgjengelig for randsfjordørret. Et stort fall danner et 
absolutt vandringshinder. Den tilgjengelige strekningen synes imidlertid å være meget 
produktiv, og el. fiskeregistreringen viste en høy tetthet med ørret av 0+, 1+ og 2+ 
størrelse. Størrelsen på 0+ i Fallselva var 5-6 cm. Det ble også observert en gytefisk (40-
50 cm) under ett av strykene opp mot fossen. Den storørretførende strekningen preges av 
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grovt substrat. Det finnes imidlertid en del mindre stein og grus i forbindelse med et par 
store kulper. Tidligere hadde elva her et forgreinet løp med en del stor stein og kulper og 
tett overhengende løvskog langs bredden (Hellner og Saltveit, 1981). I 1981 ble det 
imidlertid utført gravearbeide på strekningen i forbindelse med legging av kloakkrør. 
Resultatet ble at all kantvegetasjon ble fjernet og at elveløpet ble rettet ut.  
 
Vurdering: 
Fallselva har opprinnelse i Trevatna som i dag er regulert med 3 m. Skrankefoss kraftverk 
utnytter deler (75 m) av fallet mellom Trevatn og Randsfjorden. Eksisterende 
vannkraftproduksjon er gammel og uten konsesjon. Det foreligger ikke noe 
manøvreringsreglement, og det har vært meldt om episoder med total avstenging av 
vannføringen i forbindelse med driftsstans i kraftverket. VOKKS Kraft AS planlegger for 
tiden et nytt kraftverk som skal utnytte hele fallet (239 m) fra eksisterende inntak og ned 
til Randsfjorden. Dette er planlagt med en slukeevne på 3 m3/sek, noe som er en 
fordobling i forhold til eksisterende kraftverk. Det foregår for tiden egne biologiske 
undersøkelser for å belyse effekter av den omsøkte utbyggingen.  
 
Tross den korte strekningen tilgjengelig for randsfjordørreten synes produksjonen i 
Fallselva å være betydelig. En utnyttelse av hele fallet vil medføre en betydelig reduksjon 
i vannføring på den tilgjengelige strekningen, noe som kan medføre reduserte 
reproduksjonsmuligheter for ørreten. Dersom utbyggingen godkjennes, vil det være av 
betydning å sikre en minstevannføring som kan opprettholde dagens produksjon av 
randsfjordørret i Fallselva. Uansett er det viktig å få på plass et manøvreringsreglement 
som sikrer vannføring også ved evt. driftstans i kraftverket.  
 
Forslag til tiltak: 

1) Fastsette manøvreringsreglement for kraftverket i Fallselva. 
Ansvar: NVE 

4.3.3 Minnelva (Lauselva) 
Tilgjengelig strekning for randsfjordørret er ca 700 m (opp til bru ved RV 34).  
 
Minnelva ble befart fra utløpet i Randsfjorden (foto 273). Substratet varierer mellom 
blokk, stein, grus og berg og elva veksler mellom stryk og kulper langs hele den 
tilgjengelige strekningen (foto 274, 275 og 276). Det er flere fine områder med 
gytesubstrat på strekningen. Ved el. fiske ble det observert en høy tetthet av 0+, 1+ og 2+ 
ørretunger samt noe ørekyte hele veien. Det ble også observert en gytefisk på ca 45 cm, 
samt en abbor på 25 cm i en av kulpene. Fra RV 34 og oppover ligger det flere 
påfølgende fall over berg som i følge observasjoner av kjentfolk i området er forserbare 
for randsfjordørret ved gunstig vannføring (Ivar Holm pers. med.). Elva veksler her 
mellom kulp og stryk og trange canyonlignende partier (foto 278 og 279). Ved lave 
vannføringer vil imidlertid ikke ørreten kunne ta seg over disse fallene. Områdene 
ovenfor riksvegen er derfor tilgjengelige kun enkelte år.  
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Vurdering: 
Minnelva virker i dag å være en meget produktiv elv med gode standplasser for både 
ørretunger og voksenfisk. Kantvegetasjonen er inntakt langs elva og det finnes dype høler 
for overvintring. Strekningene ovenfor RV 34 synes å kunne fungere som gode gyte- og 
oppvekstområder for randsfjordørret dersom disse blir gjort lettere tilgjengelige for 
gytefisken. Det synes imidlertid som at det er for mange naturlige hindringer her i tett 
rekkefølge til at tiltak vil være økonomisk forsvarlig.  
 
Prosjektgruppa har ingen forslag til tiltak her. 

4.3.4 Nordråkelva 
Tilgjengelig strekning for randsfjordørret er ca 600 m (det ble ikke påvist noe konkret 
vandringshinder her). 
 
Fra utløpet i Randsfjorden og opp til RV 245 er elva 1-2 m bred. Substratet er variert 
grovt med innslag av grus. Ved el. fiske ble det observert en god del ørret på 8-12 og 15-
20 cm, samt mye ørekyte og en gjedde på ca 15 cm. Det ble ikke observert 0+ ørretyngel. 
Ovenfor RV 245 er bekken smalere og trappetrinnpreget gjennom grov stein/blokk. El. 
fiske her viste jevnt med ørret 8-12 cm og 15-20 cm i hølene, men heller ikke her ble det 
funnet noe 0+.  
 
Vurdering: 
Mindre bekker har gjerne noe uforutsigbare forhold med tanke på vannføring og 
temperatur. Produksjonen av yngel vil i slike systemer kunne variere sterkt fra år til år. 
Årsaken til mangelen på 0+ her er uvisst. Nordråkelva synes uansett ikke å ha potensiale 
for å bidra med betydelig produksjon av randsfjordørret.  
 
Prosjektgruppa har ingen forslag til tiltak her. 

4.3.5 Kronborgelva (Landåselva) 
Tilgjengelig strekning for randsfjordørret er ca 1,3 km (opp til foss ved mølle). 
 
I elvas nedre del varierer substratet mellom rullestein og blokk med innslag av sediment 
innimellom (foto 280). Ved el. fiske ble det her registrert en god tetthet av 1+ og 2+ ørret, 
men ingen 0+. Det ble imidlertid registrert en høy tetthet av ørekyte i dette området. 
Omkring halvveis opp til vandringshinder (mølle) endrer substratet seg til hovedsakelig å 
veksle mellom berg, kulp og blokk, hvor innslaget av sand avtar. Her ble det observert 
noen få 0+ ørret i tillegg til en jevn tetthet av 1+ og 2+. Videre oppover mot en stor kulp 
nedenfor RV 33 ble 0+ stadig mer frekvent, og på brekket i kulpen var tettheten av 0+ 
forholdsvis god. Kulpen vurderes også som et godt gyteområde for ørret med egnet 
gytesubstrat. Et fall rett ovenfor denne kulpen fungerer sannsynligvis som 
vandringshinder, men fallet kan trolig forseres av randsfjordørret ved gunstig vannføring 
(foto 281). Det ble observert en god tetthet av 1+ og 2+ ørret også ovenfor dette fallet, 
samt noe 0+ i kulp nedenfor mølla som ligger ca 300 m ovenfor vei. Her ligger en foss 
som danner et absolutt vandringshinder for randsfjordørreten. Tidligere 
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el.fiskeregistreringer i elva for en del år siden viste kun en lav tetthet av ørret (Hegge 
pers. med.).  
 
Vurdering: 
Elva synes å være preget av en uforholdsmessig lav tetthet av 0+ ørret. Det er mulig at 
substratet i elva er ustabilt slik at klekkesuksessen varierer mye fra år til år, eller at 
oppvandringen av gytefisk fra Randsfjorden varierer. Elva synes imidlertid å ha flere 
gode gyteplasser. 
 
Prosjektgruppa har ingen forslag til tiltak her. 
 

4.4 Nordre Land kommune 

4.4.1 Åvella 
Tilgjengelig strekning for randsfjordørret er ukjent. Ved befaring ble det imidlertid påvist 
sannsynlig randsfjordørret hele veien opp til ca 1,5 km ovenfor elveos.  
 
Åvella er ei lita elv som er regulert og utnyttet til kraftproduksjon ved Åvella 
Kraftstasjon. Substratet varierer mellom blokk og stein med innslag av flere dype kulper 
(foto 284). Det ble el. fisket på flere strekninger mellom brua under RV 245 og 
kraftverket (foto 285). Det ble ikke registrert 0+ ørret, men en god tetthet av ørret 12-15 
cm. Det ble også observert 20-30 gjedder på ca 15 cm oppover hele strekningen samt 1 
ørekyte.  
 
Vurdering: 
Tross en høy innsats ble det ikke observert 0+ av ørret i Åvella ved befaringen, tross en 
god tetthet av eldre årsklasser av ørret. Årsaken til fravær av 0+ er uviss. Den høye 
tettheten av gjedde antas å komme av at Åvella renner ut i en sivbegrodd vik som trolig 
fungerer som gyteområde for gjedde. Åvella antas å ha liten betydning for produksjon av 
randsfjordørret.  
 
Prosjektgruppa har ingen forslag til tiltak her. 

4.4.2 Dokka/Etna 
Tilgjengelig strekning for randsfjordørret er ca 12 km opp til Helvetesfossen i Dokka, 
mens den i Etna i det minste kan nå Høljerastfoss ca 19 km ovenfor samløpet med 
Dokka. Her er det den senere tid sprengt ut en kulptrapp med sikte på å gjøre de 
potensielt gode gyte- og oppvekstområdene helt opp til Helvetesfossen ved Bruflat i 
Etnedal kommune tilgjengelige. Dersom denne trappa fungerer, vil tilgjengelig strekning 
for randsfjordørret i Etna øke med ytterligere 12 km.  
 
Dokka har et nedbørsfelt på 1075 km2. Elva ble regulert i 1989, noe som innebar en 
betydelig reduksjon i vannføringen. Etna er uregulert og har et nedbørsfelt på ca 900 km2. 
Dokka-Etna samløper de nederste 4 km. I Dokka/Etna befarte vi strekningen 
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Grangårdshølen og Kollbjørnshushølen. Elva syntes å ha en forholdsvis flat profil i 
strykområdene mellom de store kulpene. Substratet var dominert av mellomstor rullestein 
(foto 282 og 283). Kommunen vurderer her tiltak for å restaurere elva som tidligere er 
blitt ryddet for stor stein i forbindelse med tømmerfløting. Det ble ikke gjort el. 
fiskeregistreringer i Dokka-Etna. Det vises her til tidligere utførte undersøkelser referert i 
kapittel 3. 
 
Vurdering: 
Strykområdene mellom hølene i den aktuelle strekningen synes å kunne være potensielt 
gode 0+ områder for ørret. Ved å gjeninnføre stor stein i disse områdene vil en kunne 
bryte opp strømbildet noe og skape oppholdsplasser også for stor fisk utenom hølene. På 
grunn av et til tider intensivt garnfiske i hølene i Dokka/Etna, vil alternative standplasser 
kunne gi gytefisken i elva bedre beskyttelse samtidig som at større områder vil kunne bli 
attraktive for stangfiskere.  
 
Forslag til tiltak: 

1) Vurdere nytten av biotoptiltak for å skape oppholdsplasser for voksenfisk i 
strykene mellom de store kulpene nederst i elva.  
Ansvar: Kommune og fiskerettshaver 

2) Legge ut rogn i Etna ovenfor Høljerastfoss for å framskynde etablering av 
storørret i de øvre delene av Etna.  
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5 Fiskeutsettinger 

5.1 Pågående utsettinger 
Siden 1994 har FRR vært pålagt å sette ut 5 000 stk 2-årig settefisk av randsfjordørret 
årlig. Pålegget ble gitt av DN med hjemmel i den gamle konsesjonen av 1951. I 
forbindelse med at det ble påvist furunkulosesmitte i Randsfjorden i 1994, ble FRR 
forespurt å benytte Hadeland Klekkeri og Settefiskanlegg til produksjon av settefisk til 
Randsfjorden. Hadeland Klekkeri og Settefiskanlegg mistet sitt leveranseområde da 
fylkesveterinæren avgrenset anleggets virkeområde til furunkulosesmittet 
vassdragsområde. FRR valgte imidlertid å bruke A/L Settefisk sitt anlegg på Reinsvoll til 
å følge opp pålegget. Dette til tross for at furunkulosesituasjonen var kjent og at A/L 
Settefisk sitt anlegg ligger utenfor Randsfjordens vassdragsområde. Hadeland Klekkeri 
og Settefiskanlegg ble på grunn av sviktende innteksgrunnlag nedlagt, og det meste av 
utstyret i anlegget ble solgt. Se forøvrig nærmere beskrivelse av Hadeland Klekkeri og 
Settefiskanlegg i kapittel 5.6.  
 
Fiskeutsettingene i Randsfjorden har variert betydelig fra år til år (tabell 2). Som følge av 
noen år hvor pålegget ikke ble oppfylt, er det blitt gitt dispensasjon til å sette ut 2-somrig 
settefisk for å kompensere for etterslepet. Hvordan dette har påvirket effekten av 
utsettingene er umulig å si ut i fra dagens datagrunnlag. Studier i Mjøsa har imidlertid 
vist at utsettingsstørrelse og tid på året har stor betydning for overlevelsen til settefisken 
(Aass, 1990). Spesielt gjelder dette i sammensatte fiskesamfunn med mye rovfisk som 
gjedde og abbor.  
 
Tabell 2. Oversikt over utsettinger av settefisk i Randsfjorden etter pålegget i 1994. Saldo er beregnet ut i 
fra antall 2-årig-ekvivalenter i forhold til pålegg (Kilde: Fylkesmannen i Oppland).  
 
År 2-somrig (15-17 cm) 2-årig (ca 25 cm) Saldo 
1994  515 -4 485 
1995  5 500 -3 985 
1996  4 762 -4 224 
1997 1800  -8 624 
1998  5 340 -8 284 
1999 5000 5 865 -4 919 
2000  5 300 -4 619 
2001 3900  -7 669 
2002 4880 7 435 -2 794 
Sum 15 580 34 717  
 
Settefisken er sluppet ulike steder omkring Randsfjorden (Hov brygge, Enger kirke, Horn 
fergeleie, "Golfbanen", Røykenvik, Grymyr (øst), Toverud, Bjoneroa, Lomsdalsberget 
(vest)). Utsettingsstedene har variert fra år til år uten at det foreligger noen oversikt over 
dette. All settefisk er fettfinneklippet fra og med 1997. I 1996 ble 1762 settefisk 
finneklippet.  
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5.2 Etablering av nytt settefiskanlegg 
Dersom pålegget om fiskeutsettinger opprettholdes, vil det måtte etableres et eget 
settefiskanlegg for produksjon av randsfjordørret. På grunn av furunkulosesituasjonen vil 
anlegget måtte lokaliseres med direkte tilknytning til Randsfjorden eller en av 
tilløpselvene så langt opp randsfjordørret kan vandre. Anlegget bør ligge slik til at 
vannkilden ligger ovenfor de områdene randsfjordørret kan nå (furunkulosefritt område), 
mens avløpet bør være i smittet vassdragsområde. 
 
Fylkesveterinæren for Hedmark og Oppland har sagt følgende om hvilke krav en kan 
forvente å måtte innfri ved etablering av et settefiskanlegg ved Randsfjorden (i brev av 
30.10.02): 
 
”Gjeldende forskrift om etablering, drift, og sykdomsforebyggende tiltak ved 
oppdrettsanlegg og forskrift om forebygging, begrensning og utrydding av sjukdommer 
hos akvatiske organismer fastsetter krav til etablering og drift av settefiskanlegg. Anlegg 
som drives med tanke på å oppdrette og levere fisk til kultiveringsformål må være 
landbasert, med kontrollerbart inntak og utslipp av vann. Settefiskanlegg vil vanligvis få 
krav om rensing av inntaksvann dersom vannkilden ikke anses som sikker. Dette må 
trolig et settefiskanlegg i Randsfjord-området også regne med å få som krav, selv om det 
bare skal benyttes til oppdrett av fisk med opprinnelse i Randsfjorden og som skal settes 
ut i dette vannet. Avløpet må være sikret mot rømming, og mot at eventuelle smittestoff 
spres til nærliggende vassdrag med avløpsvannet. Rensemetoder for vann fra anlegg som 
pålegges rensekrav godkjennes av Veterinærinstituttet.” 
 
For produksjon av hhv. 5 000, 10 000 og 15 000 2-årig settefisk årlig stilles det ulike krav til 
areal og vanntilgang (tabell 3). Anslagene under er beregnet ut ifra et moderat belegg. Arealet 
dekker behovet til klekkeri, kar og stamfiskkum for oppbevaring av én stamme. Brutto 
bygningsareal vil dermed måtte bli noe større. Vannbehovet er beregnet uten noen form for 
resirkulering.  
 
Tabell 3. Anslått vannbehov og karareal for produksjon av henholdsvis 5 000, 10 000 og 15 000 2-årige 
ørretunger (Espen Hagen, AL Settefisk).  
 

Antall 2-åringer Arealkrav (m2) Vannbehov (l/s) 

5 000 130 51 
10 000 170 69 
15 000 200 87 

 
Prosjektgruppa har vurdert flere aktuelle lokaliteter for etablering av et settefiskanlegg. 
Ut i fra kriteriene vanntilgang, bygningsmasse, driftspersonell og areal er 10 lokaliteter 
foreslått (tabell 4). Prosjektgruppa har vært på befaring til de foreslåtte lokalitetene. 
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Tabell 4. Lokaliteter som prosjektgruppa har vurdert med tanke på etablering av settefiskanlegg for 
produksjon av randsfjordørret.  
 
Lokalitet Kommune 
Dokka renseanlegg Nordre Land 
Dokka kraftverk Nordre Land 
Skrankefoss kraftverk 
(eksisterende bygningsmasse) 

Søndre Land 

Skrankefoss kraftverk 
(nybygg ifm nytt omsøkt kraftverk) 

Søndre Land 

Rosendal mølle Gran 
Brandbu renseanlegg Gran 
Bergefoss kraftverk Jevnaker 
Kistefoss kraftverk Jevnaker 
Ringerike Sportsfiskeres settefiskanlegg i 
Hønefoss 

Ringerike 

Hvalsmoen militærområde Ringerike 
 

5.3 Dokka renseanlegg 
Dokka renseanlegg er kommunalt og ligger på elvedeltaområdet sør for Dokka sentrum. 
Anlegget har eget driftspersonell tilsatt. Anleggets rensekapasitet er stort, og det kjøres bare 
på omlag halv belastning i dag. Bygningsmessig finnes det ikke ledige arealer, men 
kommunen er grunneier i området så det er gode muligheter for å anlegge et nybygg her. Da 
området er en gammel elveslette, skulle det være god tilgang på grunnvann. Det ligger også 
en vannledning fra kraftverktunnelen til Dokka kraftstasjon like ved. Grunneierne i området 
har rett på å ta ut vann til jordvanning herfra. Grunnvannet har en temperatur på 4-5 ˚C på 
vinteren og 7-8 ˚C på sommeren (figur 2). Vanntemperaturen i tunnelvannet fra kraftverket 
gjenspeiler vanntemperaturen i Dokkfløy som varierer fra 1-3 ˚C om vinteren til 10-12 ˚C om 
sommeren (figur 3). Se forøvrig betenkninger om tunnelvatnets kvalitet, falltap, etc. under 
beskrivelsen av Dokka kraftverk. 
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Figur 2. Grunnvannstemperaturer målt i kommunens grunnvannsbrønn nord for Dokka sentrum.  
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Nordre og Søndre Land kommuner har igangsatt et prosjekt på Dokkadeltaet med tema 
kompetanse, økologi og attraksjon. Kommunen er i denne forbindelse interessert i å se på 
mulighetene for å opprette et settefiskanlegg her. 

5.4 Dokka kraftverk 
Ved Dokka kraftverk ble tilgjengelig areal under tak diskutert. Vi kom fram til at det eneste 
aktuelle her må være tunnelen inn mot tippen hvor tilbakeslagsvannet føres. Herfra blir også 
overføring av vann til jordvanningen kontrollert. Denne tunnelen er 5-7 m bred hele veien inn 
til et rom innerst på ca 10x10 m. Bredden tilsier at det kan være rom for plassering av kar 
langs den ene siden. Veggene og gulvet i tunnelen er imidlertid ubehandlet, så det vil kreve 
en del utbedringer dersom en skal plassere et settefiskanlegg her. I tillegg må forhold som 
ventilasjon, rømmningsveier, vannkvalitet samt avløp vurderes. Dokka kraftverk er bemannet 
med personell i dag, men det er usikkert om overvåkningen vil bli automatisert med tiden.  
 
Kvaliteten til tunnelvannet er uvisst. Vanntemperaturen logges daglig (figur 3). Avhengig av 
turbintype og vannhastighet, vil tunnelvannet kunne oppta store mengder gass. Dersom dette 
er tilfellet med vannet i krafttunnelen, må utlufting av vannet vurderes før overføring til et 
evt. settefiskanlegg.  
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Figur 3. Framstilling av vanntemperatur i avløpstunnelen fra Dokka kraftverk gjennom året. Tallene 
stammer fra 2372 loggføringer i perioden 1991-2000 foretatt av NVE.  
 
 
Tapping av tunnelvann til et settefiskanlegg enten ved Dokka renseanlegg eller Dokka 
kraftverk, vil kunne innebære et produksjonstap for regulanten. Dette tapet vil være i 
økonomisk størrelsesorden opp mot 50 000,- kr pr år (se forutsetninger for beregninger i 
tabell 5). I perioder med overskuddsvann, vil det imidlertid være maskinen og ikke 
vanntilførselen som er begrensende. Det vil medføre at produksjonstapet vil kunne bli mindre 
enn antatt i dette regnestykket. 
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Tab 5. Beregnet økonomisk falltap ved Dokka kraftverk som følge av uttak av tunnelvann nødvendig for 
produksjon av 5 000 stk 2-årig settefisk per år. 
 
Forutsetning for overslag Fallhøyde Dokka kraftverk 122m 
 Vannforbruk 50 l/s =0,05 m3/s 
 Brukstid pr år 5000 timer 
 Kraftpris 0,2 kr/kWh 
Beregning Effekttap Dokka ( 8*Q*H) 50 kW 
 Årlig kostnad Kr 50.000,- 
 

5.5 Skrankefoss kraftverk 
Skrankefoss kraftverk drives av VOKKS AS. Den eksisterende kraftproduksjonen utnytter i 
dag ca 1/3 av fallet i Fallselva fra Trevatna til Randsfjorden. VOKKS AS har søkt om å 
etablere et nytt kraftverk nede ved Randsfjorden som vil utnytte hele fallet fra eksisterende 
inntak. Dersom dette blir realitet, vil en kunne se på muligheten for at eksisterende 
bygningsmasse ved Skrankefoss kan brukes til settefiskanlegg. Men til tross for en stor 
bygningsmasse er det i dag bare en liten del som brukes if. kraftproduksjon. Størsteparten av 
bygningsarealet blir i dag brukt som garasje og utstyreslager av nettselskapet til VOKKS AS.  
 
En lokalisering av et settefiskanlegg ved Skrankefoss vil medføre utfordringer med tanke på 
vanntilførsel og -avløp. Vanntemperaturen i Trevatna forventes å være høy sommerstid. 
Tilgang på godt grunnvann til supplement og avkjøling vil derfor være en viktig forutsetning 
deler av året. Etter de nye planene vil Skrankefoss bli liggende midt i den regulerte 
strekningen av elva. Så det å ta vann fra krafttunnelen vil medføre et falltap og dermed en 
økonomisk belastning. Evt. bruk av minstevannføringen i elva må utredes med tanke på 
effekter på den ville fiskebestanden samt elvemuslingene i elva. På grunn av muslingenes 
parasittiske larvestadie, vil alt inntaksvann måtte filtreres før bruk. Avløpet må også renses 
før tilbakeføring til elva. Berggrunnsforekomstene i området vil kunne gi informasjon om 
forventet vannkvalitet på grunnvann.  
 
Et annet alternativ vil være å etablere et ekstra nybygg ved det omsøkte kraftverket nede ved 
Randsfjorden. Herfra vil vann kunne tas fra utløpstunnel fra kraftverket. Vannkvalitet og 
temperatur vil allikevel måtte vurderes på samme måte som Skrankefoss-alternativet.  

5.6 Rosendal Mølle 
Hadeland klekkeri og settefiskanlegg brukte lokaler i Rosendal Mølle ved elva Vigga i 
Brandbu, Gran kommune. Anlegget ble drevet som klekkeri av Brandbu JFF gjennom en 
årrekke før det i 1992 ble restaurert med tanke på å utvide driften til også å gjelde 
settefiskproduksjon. Det ble dannet et andelslag bestående av Brandbu JFF, Gran JFF, 
Tingelstad JFF, Jevnaker JFF og Veståsen JFF. I tillegg hadde Gran og Brandbu almenninger 
og Gran kommune B-andeler uten forpliktelser.  
 
Anlegget hadde som målsetting å produsere settefisk for å dekke medlemmenes behov, 
spesielt i kalkede vann i områdene omkring Randsfjorden samt utsettinger i 
Vigga/Randsfjorden. Anlegget tok vann fra Skjerva, som var ansett å ha god vannkvalitet, 
men noe usikker vannføring i tørkeperioder. Det var i tillegg anlagt et reserveinntak i Vigga. 
Vigga var ansett å ha en middels god vannkvalitet med tanke på oppdrett, men høye 
vanntemperaturer sommerstid var et problem. Gjennom opprustingen av anlegget i 1992, ble 
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et areal på ca 135 m2 innredet med klekkerenner, startforingskar og vekstforingskar. Med 
tanke på planene om oppbevaring av egen stamfisk, var det ment å restaurere et 
betongbasseng på utsiden av mølla.  
 
Samtidig som en ny og utvidet konsesjonssøknad fra andelslaget var under behandling i 
1994, ble furunkulosen påvist i Randsfjorden. Dette medførte en mye strengere vurdering av 
virksomheten til settefiskanlegget. Da smittet randsfjordørret kan vandre helt opp under 
inntaksdammen til settefiskanlegget, avgrenset fylkesveterinæren anleggets leveranseområde 
til kun å gjelde furunkulosesmittet vassdragsområde, dvs. Randsfjorden med tilløpselver så 
langt fisk fra Randsfjorden kan vandre. Dette hadde dramatiske konsekvenser for anlegget, 
idet det ikke kunne levere fisk til andelseiernes egne områder i åsen omkring. Det ble forsøkt 
å finne grunnlag for videre drift basert på produksjon av settefisk til Randsfjorden, men det 
var ikke interesse for kjøp av tilstrekkelig mengde settefisk til at driften ble økonomisk 
forsvarlig. Driften av anlegget ble derfor nedlagt (Hafsund, 1994).  
 
De tidligere benyttede arealene i Rosendal Mølle står i dag tomme. Det meste av utstyret ble 
solgt etter driften ble stanset på midten av 90-tallet. Rommet virker noe lite, men 
tilleggsarealer i andre rom synes også å kunne brukes. Røropplegget er imidlertid rimelig 
inntakt med inntak både fra Skjerva og Vigga. Brandbu JFF er positive til å gjenopprette et 
settefiskanlegg her etter nærmere avtale med tiltakshaver. Vanntilgangen må imidlertid 
vurderes på nytt.  

5.7 Brandbu renseanlegg 
Det kommunale renseanlegget i Brandbu sentrum ble kun synfart fra bilen på vei inn til 
Brandbu. Anlegget står foran en ombygging og opprusting for å tilfredsstille nye rensekrav 
og kapasitetsbehov. Dette arbeidet forventes igangsatt sommeren 2003. Denne lokaliteten 
synes imidlertid å stå ovenfor de samme utfordringer når det gjelder vanntilgang som 
Rosendal Mølle.  

5.8 Bergefoss kraftverk og Kistefoss kraftverk 
Bergefoss er det øverste elvekraftverket i Randselva. Her ligger demningen som regulerer 
Randsfjordens vannstand. Noen hundre meter nedenfor ligger Kistefoss kraftverk. Det synes 
ikke å være noe ubenyttet bygningsmasse ved disse anleggene. Arealer tilgjengelig for 
nybygg ser imidlertid ut til å være til stede.  
 
Vanntilgangen fra Randselva synes å være sikker, men pga furunkulosesmitten i 
Randsfjorden er det lite aktuelt å bruke vann herfra til settefiskproduksjon. Selv om fisken 
hentes og settes i samme system, vil et settefiskanlegg her, dersom det mottar smitte, kunne 
oppkonsentrere denne til kunstig høye nivåer og være en meget effektiv smittespreder med 
utløpsvann nedover i systemet og med settefisk oppover. Smitte i et settefiskanlegg vil også 
kunne medføre pålegg om nedslakting av stamfisk. Ved evt. etablering av settefiskanlegg i 
dette området, vil en være avhengig av tilstrekkelige mengder grunnvann. Anleggene her har 
inntil nylig hentet vann fra egen vannkilde boret i grunnen i området. Nå er de koplet til 
offentlig ledningsnett og den gamle vannkilden ligger ubenyttet. Opplysninger om den gamle 
vannkilden bør derfor innhentes dersom dette området vurderes som aktuelt for etablering av 
settefiskanlegg. Grunnvann holder imidlertid en forholdsvis lav temperatur året rundt. Det 
kan derfor bli behov for oppvarming av vannet for å få en tilfredsstillende tilvekst på fisken 
her.  
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5.9 Ringerike sportsfiskere / Hvalsmoen 
Ved Ringerike Sportfiskere sitt settefiskanlegg i Hønefoss produseres 2-somrig settefisk av 
storørret fra Randselva. Anlegget ligger lokalisert langs Begna, midt i Hønefoss sentrum og 
har vært i drift siden 1954. Anlegget har vannkilde i Begna ovenfor Hønefossen 
(vandringshinder for fisk fra Tyrifjorden). I tillegg bruker anlegget en grunnvannskilde til 
supplement og regulering av temperatur.  
 
Det vurderes om produksjon av ørret til Randselva/Tyrifjorden og Randsfjorden kan 
samlokaliseres. Anlegget til Ringerike Sportfiskere kan imidlertid ikke brukes til produksjon 
av ørret til Randsfjorden så lenge det har vanninntak fra Begna. I Begnavassdraget er det 
tidligere påvist gyrosmitte samt en del problemer med sopp i forbindelse med oppdrett av 
regnbueørret. Begna vurderes også som furunkulosesmittet opp til vandringshindret ved 
Hønefossen. Anlegget har boret en egen grunnvannkilde, men denne har ikke tilstrekkelig 
kapasitet til alene å forsyne settefiskanlegget. Det brukes derfor i dag en blanding av 
elvevann og grunnvann for å tilfredsstille vannbehovet samt justere vanntemperaturen for å 
optimalisere overlevelse og vekst.  
 
Samlokalisering kan være aktuell i Ringerikets sportsfiskeres eksisterende lokale dersom 
grunnvannkilden suppleres og noe mer ledig areal finnes i bygningen. Hvalsmoenområdet er 
imidlertid foreslått som et alternativ. Her skal forsvaret legge ned sin virksomhet og store 
bygningsmasser og arealer blir ledige. Hvalsmoenområdet ligger på en gammel elveslette, så 
her skulle det ikke være noe problem med tilgang til grunnvann. Behovet for oppvaming av 
grunnvann på sommeren vil gjelde på samme måte ved Ringerike sportsfiskeres eksisterende 
lokale og Hvalsmoenområdet som ved Kistefoss- og Bergefoss kraftverk.  

5.10 Eksisterende settefiskanlegg 
-eksempler på etablerings- og driftskostnader 

5.10.1 FOSA B/A, Oppland 
Fosa B/A ligger i Aust-Torpa, Nordre Land kommune. Anlegget ble opprinnelig bygget 
for oppdrett av regnbueørret, men denne produksjonen ble avviklet mot slutten av 1980-
tallet. I 1989 gikk 9 fjellstyrer sammen om å kjøpe anlegget med tanke på produksjon av 
settefisk til kultiveringsformål.  
 
Tabell 6. Settefiskanlegget FOSA B/A er vurdert til å kunne gjennomføre følgende produksjon (Hafsund, 
1994). * totalproduksjon = konsesjonsvolum. 
 
 Totalproduksjon * Salgsproduksjon 
Yngel 300.000 stk  
1-somrig 150.000 stk 80.000 stk 
1-årig 60.000 stk 50.000 stk 
2-årig 16.000 stk 10.000 stk 
3-årig 5.000 stk 5.000 stk 
 
På grunn av omlegging fra oppdrett av regnbueørret, er ikke etableringskostnadene 
interessante i denne sammenheng. Driftsutgiftene for 1991 var imidlertid ca 750.000,-, og 
i følge Jan Hageland ved Fosa B/A, ligger det på samme nivå i dag.  
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5.10.2 A/S Vågåfisk, Oppland 
A/S Vågåfisk ligger ved elva Rinda i Sjodalsvassdraget nær Randsverk i Vågå kommune. 
Anlegget startet sin drift i 1993 med målsetting å produsere ørret basert på lokale 
stammer for å dekke andelseiernes behov for settefisk.   
 
Tabell 7. Settefiskanlegget A/S Vågåfisk har konsesjon for produksjon av følgende antall settefisk 
(Hafsund, 1994). * totalproduksjon = konsesjonsvolum. 
 
 Totalproduksjon * Salgsproduksjon 
Yngel 200.000 stk 50.000 stk 
1-somrig 100.000 stk 90.000 stk 
Flerårig 5.000 stk 5.000 stk 
 
Etableringskostnadene til A/S Vågåfisk var på omlag 2,2 mill. kroner, mens de årlige 
driftskostnadene ved anlegget på midten av 90-tallet var på ca 400.000,- kroner. 

5.10.3 A/L Settefisk, Oppland 
A/L Settefisk ligger ved Hunnselva på Reinsvoll i Vestre-Toten kommune. Anlegget ble 
opprettet med målsetting å produsere settefisk til andelseierne slik at disse kan 
etterkomme pålegg om kompensasjonsutsettinger i regulerte vann og vassdrag. En del av 
produksjonen selges imidlertid til private som ikke representeres av andelseierne.  
 
Tabell 8. Settefiskanlegget A/L Settefisk har til nå hatt konsesjon for følgende produksjon av ørret 
(Hafsund, 1994). * totalproduksjon = konsesjonsvolum. 
 
 Totalproduksjon * Salgsproduksjon 
Rogn 600 liter 200.000 stk 
1-somrig 1.000.000 stk 600.000 stk 
1-årig/2somrig 190.000 stk 160.000 stk 
Flerårig 45.000 stk 30.000 stk 
 
I følge A/L Settefisk sitt regnskap for 2000 og 2001, har anlegget årlige driftskostnader 
på ca 3,6 mill kroner.  

5.10.4 Rendal Settefiskanlegg, Hedmark 
Rendal Settefiskanlegg ligger ved Åkre i Rendal kommune. Rendal Settefiskanlegg ble 
etablert i 1994 med målsetting å levere settefisk til andelseierne i området. Anlegget har 
konsesjon på produksjon av 30.000 stk 2-åringer årlig. Anlegget har én fast tilsatt person, 
og de årlige driftsutgiftene ligger på omkring kr 500.000,- per år (Geir Bygstøl pers. 
med.).  
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5.10.5 Løpet Settefiskanlegg, Hedmark 
Løpet Settefiskanlegg i Åmot kommune ble bygget ferdig i 1993 og satt i drift høsten 
1993. Anlegget leverer fisk for utsetting i Rena- og Glommavassdraget. I henhold til 
konsesjonsvilkårene skal Løpet Settefiskanlegg årlig produsere 40 000 settefisk, med en 
lengde på 20 cm. Dette skal kompensere for Rendalsoverføringen, Løpet- og 
Strandfossen kraftverk (Qvenild, 2002).  
 
Etableringskostnadene for Løpet Settefiskanlegg var på 8,1 mill. kr. Driftskostnadene ved 
dette anlegget er litt vanskelig å fremstille da selve røktertjenesten utføres av personell 
ved Løpet kraftverk, mens det fiskefaglige ansvaret ligger på Høgskolen i Hedmark. 
Begge tjenestene kjøpes, men det fiskefaglige ansvaret gjelder både Løpet 
Settefiskanlegg og Evenstad II.  
 
I følge Jon Arne Eie, Glommen og Laagens Brukseierforening (GLB), var driftsutgiftene 
som kun var knyttet til Løpet Settefiskanlegg kr 582.000,- i 2002. Her er da ikke utgifter 
til merking av fisk, utkjøring etc. tatt med.  
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6 Vurderinger 

6.1 Kultivering 
Forflytning, kunstig produksjon og utsetting av fisk har lenge vært vanlige 
kultiveringstiltak med formål å øke fangstene av en ønsket fiskeart, kompensere for 
reduksjoner i fiskebestander etter tekniske inngrep eller for å skape nye fiskerier i 
vassdragene våre. Fiskeutsettinger er i lange tider blitt utført tildels ukritisk i mange 
områder. Etter hvert som man er blitt bedre kjent med de økologiske mekanismene i 
naturen, søkes disse lagt til grunn for tiltak gjennom forvaltningsmessige retningslinjer i 
lovverket (eks. innføring av kultiveringssoner og pålegg om bruk av stedegen fisk).  
 
Det anses som viktig å formulere presise forvaltningsmessige og biologiske målsettinger 
som kan evalueres for å teste om den ønskede effekten oppnås (Vøllestad og Hesthagen, 
2001). Det er også viktig å sammenstille og analysere data omkring den utsettingen som 
allerede utføres med tanke på å kunne påvise positive og eventuelt negative effekter på de 
eksisterende bestander både av den arten man søker å forsterke, men også av andre arter 
som måtte finnes i systemet.  
 
For å kunne måle effekten av et kultiveringstiltak, må det foreligge kunnskap om 
systemet slik det var før tiltaket ble gjennomført. Det betinger at det er foretatt 
kartlegging av de fysiske, kjemiske og biologiske forhold som ligger til grunn for den 
naturlige produksjonen av både fisk og næringsdyr. Flaskehalsene i systemet må være 
kjent for å unngå å iverksette kultiveringstiltak som medfører uforutsette negative 
effekter. De økonomiske aspektene tilsier også at kultiveringstiltak som ikke medfører de 
ønskede effektene bør avvikles.  
 
For Randsfjorden foreligger enkelte arbeider som beskriver de biologiske forhold, men 
kunnskapen om storørretens produksjonsforhold før regulering kontra i dag er liten. Som 
en av flere store lavlandsinnsjøer på Østlandet, vil det imidlertid være rimelig å anta at 
Randsfjorden kan sammenlignes med f.eks. Mjøsa, som i dag synes å ha ha en 
forholdsvis høy produksjon av storørret av flere ulike stammer. Det er imidlertid 
vanskelig å fastslå hva som er flaskehalsen for produksjon av storørret i Randsfjorden. 
Nielsen, Brittain m. fl. (1985) og Hegge, Qvenild m. fl. (1990) har påpekt 
rekrutteringsforholdene som begrensende. Men det synes som om at datagrunnlaget for 
disse slutningene er noe begrenset.  
 
Et forhold som kan gjøre det betenkelig med produksjon av settefisk i tilknytning til 
Randsfjorden, er den potensielle furunkulosesmitten. Furunkulose er en bakteriell 
infeksjon som kan ligge latent i smittet fisk i lang tid uten synlige utbrudd. Ved visse 
miljøforhold som f.eks. stress, sykdom eller annet som nedsetter fiskens immunforsvar, 
vil furunkulosen kunne blusse opp med synlige symptomer og fiskedød. I et 
settefiskanlegg stresses fisken ved at de tvinges til å leve i unormalt tette bestander. 
Dersom det kommer furunkulosesmitte blant fiskeungene, vil en i beste fall kunne 
oppdage dette ved synlige utbrudd slik at partiet kan slaktes ned og destrueres. I verste 
fall vil fiskene kunne smittes uten at utbrudd forekommer. På den måten vil 
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settefiskanlegget virke som en kunstig inkubator som oppkonsentrerer smittetilfellene på 
en meget effektiv måte. Risikoen for å få furunkulosesmitte inn i et settefiskanlegg ved 
Randsfjorden skal imidlertid være liten forutsatt at anlegget har smittefri vannkilde og det 
kun føres desinfisert rogn inn i anlegget. Det forutsettes videre at et anlegg for 
produksjon av randsfjordørret anlegges med avløp til smittet vassdragsområde, slik evt. 
smitte uansett ikke vil kunne overføres til andre vassdrag. 

6.2 Forvaltning 
Naturen i Norge forvaltes ut fra både biologiske og politiske målsettinger. 
 
Randsfjorden har stor betydning for befolkningen i området. Den er viktig som vannkilde 
og resipient, har stor betydning for trivsel og rekreasjon og brukes aktivt i friluftslivs-
sammenheng (bading, båtliv, jakt og fiske). Med sine mange fiskearter og andre 
vannlevende organismer, er den også av betydning i biologisk mangfoldsammenheng. 
 
I denne rapporten er det randsfjordørreten som er i fokus. Ørret antas å være den mest 
betydningsfulle sportsfiskearten i Randsfjorden. En viktig målsetting er å legge opp til en 
forvaltning som sikrer og styrker rekrutteringen av ørret slik at allmennhetens fritidsfiske 
bedres. Dersom en lykkes med dette, vil det også kunne gi muligheter for 
næringsutvikling, især innen reiselivssegmentet. En annen fiskeart som også kan tenkes å 
få stor betydning for framtidig forvaltning, er storrøya. En har imidlertid lite kjennskap til 
forekomst og reproduksjon av røye i Randsfjorden, og lite eller ingenting synes å være 
rapportert om reguleringens effekt på denne arten. 
 
For å oppnå en tilfredsstillende forvaltning som sikrer de ulike bruksmåtene, vil det være 
ønskelig at det utarbeides en vannbruksplan for Randsfjorden med tilløpselver. Et slikt 
planarbeid er imidlertid veldig tidkrevende. En bør derfor i påvente av at en slik prosess 
kommer i gang framskaffe et best mulig beslutningsgrunnlag for de tiltak som kan sikre 
og styrke rekrutteringen av randsfjordørret. Det må også framskaffes et tilstrekkelig 
datagrunnlag for vurdering av effekten av de fiskeutsettingene som allerede er utført i 
Randsfjorden. I påvente av at utsettingspålegget blir revidert, bør fokuset rettes mot 
alternative tiltak som beskrevet i denne rapporten. På denne måten vil en til en viss grad 
kunne forsterke den naturlige rekrutteringen av storørret av flere stammer. Å sikre 
livskraftige populasjoner av naturlig reproduserende storørret i flere elver omkring 
Randsfjorden, vil gjøre systemet mer robust med tanke på naturlige svingninger i 
miljøforholdene. Det vil også bidra til å opprettholde en genetisk variasjon med 
muligheter for en viss utveksling mellom populasjonene.  
 
FRR ønsker å sette fokus på forholdsmessigheten mellom pålegg om avbøtende tiltak og 
den faktiske skade reguleringen har påført de biologiske forholdene i vassdraget. Men på 
grunn av manglende kunnskap om før-situasjonen, vil dette være vanskelig å 
konkretisere. Gjennom dette prosjektet er det imidlertid forsøkt å komme frem til en 
felles forståelse av randsfjordørretens rekrutteringsforhold i dag. Det virker deretter 
rimelig å følge opp dette med å skaffe et mer konkret tallmateriale på fangst av ørret sett i 
forhold til innsats samt alders- og størrelsessammensetning til ørret i Randsfjorden i dag.  
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7 Prosjektgruppas konklusjoner 
Vedrørende den forestående revidering av pålegget om utsetting av fisk i Randsfjorden, 
vil prosjektgruppa understreke at et godt tilslag på utsettingene bør være en forutsetting 
for videreføring av pålegget. Det er imidlertid ikke funnet alternative tiltak som forventes 
fullt og helt å kunne erstatte en eventuell vellykket utsetting i Randsfjorden. Med 
bakgrunn i eksisterende litteratur og resultater fremstilt i denne prosjektrapporten, vil 
prosjektgruppa foreslå følgende oppfølging: 
 

1. Utsettinger av settefisk produsert fra den eksisterende stamfisken ved Reinsvoll 
opprettholdes så lenge dette er mulig, dog ikke lenger enn til 2008.  

2. Revisjon av utsettingspålegget i Randsfjorden utsettes i påvente av et bedre 
beslutningsgrunnlag. Dette innebærer først og fremst mer kunnskap om tilslaget 
på utsettingene som gjøres i dag, men også mer generell kunnskap om de ulike 
stammenes alders- og størrelsessammensetning og produksjonsforhold. Nye 
fiskebiologiske undersøkelser i Randsfjorden bør omfatte bl. a.:  
- Innsamling av fangstprotokoller fra fiskere med opplysninger om andel settefisk, 
fangst per innsats, redskap, etc.  
- Prøvefiske i Randsfjorden ved bruk av både garn og storruse for å beskrive 
andelen ørret i fangstene samt se på vekst, alder og næringsutnyttelse. Da 
Randsfjorden er et stort system, bør en slik undersøkelse gjennomføres over en 
periode på minimum to år.  
- Biologiske undersøkelser i Vigga for å vurdere tettheten av ørretunger.  
- Innstallasjon av fisketeller i den nye trappa i Lomsdalselva for å registrere 
vandrende gytefisk.  

3. Det bør utarbeides tiltaksplaner for de tilløpselver hvor det er potensiale for økt 
naturlig rekruttering ved fjerning av kunstige vandringshindre, biotoptiltak etc: 
- Fjerne vandringshinder i forbindelse med massesetningsdam i Svenåa. 
- Vurdere fisketrapp og biotoptiltak i Vangselva med tanke på kost/nytteeffekt.  
- Fjerne vandringshinder i forbindelse med kulvert under kommunal veg i 
Askjumelva. 
- Forsøke rognutlegging i potensielle gyteområder ovenfor fisketrapp for å 
fremskynde etablering av randsfjordørret i øvre deler av Lomsdalselva og Etna.  

4. Randsfjordforbundet bør igangsette en vannbruksplanprosess for Randsfjorden 
med tilløpselver for å fastsette rammevilkår for utnyttelse og bruk av de 
vassdragsnære områdene. Dette bør munne ut i en prioritering av aktuelle tiltak 
som f.eks. rettighetshavernes driftsplaner for fiske.  

5. Dersom forholdene vurderes slik at utsettingspålegget i Randsfjorden 
opprettholdes, bør lokalitetene Dokka renseanlegg og Ringerike Sportsfiskere / 
Hvalsmoen prosjekteres. Ved Dokka renseanlegg ser det ut til å være tilgjengelig 
areal, tilgang på driftspersonell og god vanntilførsel med muligheter for 
varmeutveksling med renseanlegget. Ved Ringerike Sportsfiskere / Hvalsmoen 
kan en samlokalisering av settefiskproduksjonen til Randsfjorden og 
Randselva/Tyrifjorden være ressursbesparende. Dette forutsetter imidlertid en 
utbedring av vannkilden samt tilgang på tilfredsstillende arealer.  
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9 Vedlegg 
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