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Sammendrag 

I sammenheng med planer om avlegging av ny Lunde bru har det vært behov for et utvidet 

kunnskapsgrunnlag om forhold i Etna elv. I denne sammenheng er Norconsult engasjert i å kartlegge 

funksjonsområder for storørret og elvemusling. Det har også ønsket innsikt i substratutforming ved 

brukryssingen. I denne sammenhengen er det også gjennomført en finskala kartlegging av 

bunnsubstratet.  

Det ble ikke registrert storørret i planområdet, og heller ikke oppstrøms Høljefossen. Det ble registrert 

gode gyte- og oppvekstområder i planområdet, men også i referanseområder i nærheten. Det ble ikke 

registrert fisk ved undersøkelsen, hverken ungfisk, elveørret eller storørret. Relativt nye 

bakgrunnsdata fra elektrofiske bekrefter tendensen med liten tetthet av ørret. Det er imidlertid 

sannsynlig at områdene oppstrøms Høljefossen, inkludert planområdet, brukes av storørret i år med 

oppgangsforhold. Det ble registrert flere storørret på en av referansestasjonene nedstrøms 

Høljefossen. 

Det ble gjennomført grundig kartlegging av elvemusling i planområdet, sammen med referanser. Det 

ble ikke registrert elvemusling. Det ble imidlertid kartlagt områder med fysisk godt egnet utforming 

som leveområde for elvemusling på fleres steder oppstrøms Høljefossen. Det kun registrert 

elvemusling på en av referansene nedstrøms Høljefossen.   



c:\users\hakgr\documents\2015\prosjekter\nc_2016\5157225_150_nylundebru _forprosjekt\no 11_ny lunde_bru_rev.2016.11.04.docx 

 Oppdragsnr.: 5157225   Dokumentnr.:     Versjon: J02 

 Ny Lunde bru - storørret, elvemusling og bunnsubstratkartlegging  

 

 2016-11-01  |  Side 5 av 24 

Innhold 

 Innledning 6 

 Bakgrunn og foreløpig tiltaksbeskrivelse 6 

 Etna- landskap og historikk 6 

 Etna- miljøet i elva, storørret og elvemusling 7 

Storørret 7 

Elvemusling 7 

 Metode 8 

 Kartlegging av storørret 8 

 Kartlegging av elvemusling 8 

 Substratkartlegging- kartlegging av fordeling av 

størrelsesklasser, gytehabitat og skjul 10 

Substrat 10 

Skjulfaktor- skjul for yngel og parr 11 

Vurdering av gyteareal 12 

Begroing 13 

 Resultat 14 

 Karlegging av storørret 14 

 Referanser oppstrøms planområdet 14 

 Referanser nedstrøms planområdet 14 

 Planområdet 15 

 Kartlegging av elvemusling Referanser 

oppstrøms planområdet 16 

 Referanser nedstrøms planområdet 16 

 Planområdet 17 

 Substratkartlegging 18 

Dominerende substrat og kvalitet som gytesubstrat 18 

Skjul i planområdet og nærreferanser 18 

 Oppsummering av resultatene 21 

 Litteratur kontaktpersoner 22 

 Vedlegg 23 

 

  



c:\users\hakgr\documents\2015\prosjekter\nc_2016\5157225_150_nylundebru _forprosjekt\no 11_ny lunde_bru_rev.2016.11.04.docx 

 Oppdragsnr.: 5157225   Dokumentnr.:     Versjon: J02 

 Ny Lunde bru - storørret, elvemusling og bunnsubstratkartlegging  

 

 2016-11-01  |  Side 6 av 24 

 Innledning 

 Bakgrunn og foreløpig tiltaksbeskrivelse 

NVE og Fylkesmannen i Oppland (FMO) fremmer innsigelse til planforslaget med bru med to pilarer i 

Etna (NVE 2016.05.11 og FMO 2016.06.17. FMO understreker at vassdraget har nasjonale og 

regionale miljøkvaliteter og mener det må velges en bruløsning uten pilarer så lenge det er praktisk 

mulig og økonomisk realistisk. Med hjemmel i Naturmangfoldloven § 12 (miljøforsvarlige teknikker og 

driftsmetoder) og § 9 (førevar-prinsippet) fremmer FMO innsigelse til foreslått bruløsning med 2 pilarer 

i Etna. FMO mener også at planforslaget mangler vesentlige avbøtende tiltak. Det etterlyses også et 

overvåkingsprogram og plan for restaurering ved eventuell påvist utvasking nedstrøms pilarene (FMO 

brev 2016.06.17). 

Statens vegvesen Region øst har lagt frem forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for 
Fv. 251 med Ny Lunde bru. Planforslaget er utarbeidet Statens vegvesen, Region øst, bakgrunn av 
planprogram fastsatt av kommunene (Statens vegvesen 2016 a). Statens vegvesen er også 
tiltakshaver for prosjektet. Det har gjennom et skisseprosjekt vært vurdert ulike bruløsninger der det er 
lagt stor vekt på estetikk og kommunens ønske om bruk av tre som byggemateriale. Planforslaget 
legger opp til en 3-spenns trebru, men det er i senere fase fremkommet en enda mer optimalisert 
løsning. Den mest relevante løsningen for bru er ved dagens status en nettverksbuebru. Brua skal i så 
fall bygges som bru uten landkar med påhengte vanger i hver ende (Statens vegvesen 2016 b). 
 
Norconsult er forespurt å utrede områdets relevans for storørret og elvemusling. Relevante 
funksjonsområder som kartlegges er gyte- og oppvekstområder for ørret og leveområder for 
elvemusling (ref. epost 2016.09.01. v. Westerbø).  

 

 Etna- landskap og historikk 

Etna er tilløpselv til Randsfjorden, som igjen er en del av Drammensvassdraget. Etna strekker seg fra 

området ved Skaget i Øystre Slidre gjennom Nord Aurdal, Etnedal og Nordre land kommuner, om lag 

10 mil tilsammen. På strekningen fra Bruflat i Etnedal og nedstrøms til Høljerast er det flere fossefall, 

blant annet Helvetesfossen, Hellefossen, Lundebrufossen. Nedstrøms Høljerast er elva i helhet 

roligere enn elvearealet oppstrøms. I de nederste kilometerne før samløpet med Dokka, meandrerer 

Etna seg fram på elvesletta. Her domineres arealet av jordbruksmark, men med spor etter tidligere 

elveløp. Det finnes mye moreneavsetninger i dalløpet, og mye av dette er fortsatt med på å tilføre 

Etna viktig bidrag for et sunt elvemiljø med godt bunnsubstrat. Etna har vært påvirket av erosjonstiltak, 

og relativt store arealer er plastret med flom,- og erosjonsvern. Det har også vært påvirkning av 

redusert vannføringen i Etna, nedstrøms samløp med Dokka, etter at kraftverkene kom i drift høsten 

1989. Etna ble varig vernet mot videre kraftutbygging i 1993 (verneplan IV). Naturgrunnlaget er ellers 

grundigere beskrevet i Planbeskrivelsen, sammen med vurderinger av konsekvenser for naturen 

(Statens vegvesen 2016 a). 
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 Etna- miljøet i elva, storørret og elvemusling 

Storørret 

Høljerast har opprinnelig vært ansett som et totalt vandringshinder for ørret. Etter at fossen ble 

sprengt ut for å fremme muligheten for oppvandring er det antatt at fisk fra Randsfjorden vandrer 

videre opp (Gregersen 2003). Dette også med hensyn på at det er registrert stor fisk på antatte 

gyteplasser oppstrøms Høljerast. Dokka/Etna er ansett som den klart viktigste bidragsyteren til 

storørretstammen i Randsfjorden. I forbindelse med innsamling av kunnskapsgrunnlag for vurderinger 

i denne sammenheng ble det opplyst om to potensielle gyteplasser for storørret oppstrøms Lunde bru 

(pers medd. Knut Ole Gladhaug). Det er ikke kjent om det har vært gjennomført gytefisktelling 

oppstrøms Høljerast. Nedstrøms Høljerast er det derimot gjennomført gytefisktelling tidligere, og det er 

registrert storørret helt opp til kulpen nedstrøms Høljerastfossen (Torgersen & Torgersen 2010). 

Gytefisktellingen viste at gytefiskandelen registrert i Etna var beskjeden i forhold til hva som er 

registrert i Dokka. Det er også gjennomført overvåkning av ungfisktetthet i Etna. I denne sammenheng 

er det faste stasjoner nedstrøms Høljerastfossen som overvåkes (bla. Gregersen & Torgersen 2008, 

Torgersen & Torgersen 2010). I 2015 ble den økologiske tilstanden i Etna nedstrøms Høljerast 

tilstandskategorisert på bakgrunn av fisketetthet og elvemorfologi. Den samlede tilstanden ble vurdert 

til moderat (Andersen 2016). Tilsvarende ble også elva vurdert på bakgrunn av ungfisktetthet 

oppstrøms Høljerast. Gjennomgående er tettheten oppstrøms Høljerast betegnet som relativt lav, og 

veldig varierende (Lie 2015, Andersen & Lie 2016). På stasjon 5 (Nedstrøms Lunde bru) er tilstanden 

klassifisert som dårlig på bakgrunn av lav fisketetthet og negativ utvikling (Andersen & Lie 2016). 

Elvemusling 

Det øverste kjente registreringen av elvemusling i Etna er ved Finnstugu (naturbase id 1615871). I 

naturbasen er Etna, helt oppstrøms til Kalvefjorden på grensa til Nord Aurdal, registrert som 

leveområde for elvemusling (naturbase id 20287). I 1998-99 ble det gjennomført en kartlegging av 

elvemuslingforekomst på store arealer både i Etna, Dokka og arealene nedstrøms samløpet.). I Etna 

er det tidligere funnet bestander av elvemusling på en strekning på ca. 7 km i nedre deler av Etna, 

mellom Øyom og samløpet med Dokka (Larsen 2000). I Dokka nedstrøms samløpet med Etna er det 

bare funnet rester av tomme skall. Våren 1998 ble det påvist muslinglarver på ørret i Dokka ved 

Kolbjørnshus. Dette viser at det sporadisk kan være en liten, men usikker rekruttering av elvemusling i 

Dokka. Relativ tetthet av elvemusling fra Øyom til samløpet med Dokka var 0,23 individer pr. minutt 

søketid (om lag 0,05 individer pr. m2). Høyest tetthet var det ved Barsåk med 1,18 individer pr. minutt 

søketid (om lag 0,25 individer pr. m2). Larsen (2000) vurderte bestanden i 1998/99 til å bestå av bare 

noen få tusen individer, og at bestander er meget sårbar for ytterligere reduksjon i antall og 

utbredelse. Etna blir kategorisert til å ha høy verneverdi som leveområde som elvemusling (Larsen 

2000). Elva ble også dykket i 2008, fra Helleristningene (nedstrøms Høljerast) til samløp med Dokka 

uten at det ble funnet elvemusling (Gregersen og Torgersen 2009). Tilsvarende ble undersøkt av 

Larsen i 1998/ 1999 uten funn (Larsen 2000).  

I tidligere arbeid med elvemusling i Etna er det ikke utpekt noen spesiell trussel, men tilførsel av 

næringsstoffer og organisk materiale nevnes som potensielle påvirkningsfaktorer. Forsterkningstiltak 

som kontrollert infeksjon av ørretunger med utsetting, samt forflytning av gamle elvemusling til 

områder med mer egnet substrat og høyere tetthet av vertsfisk anbefales som tiltak (/Larsen 2000). 
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 Metode 

 Kartlegging av storørret 

Søk etter gytevandrende storørret og gyteplasser for storørret ble gjennomført 10., 12., og 13. oktober 

2016. Vanntemperaturen var 3 °C. Gytefisktelling ble gjennomført i influensområdet for Nye Lunde 

bru, og på referanser oppstrøms, og nedstrøms planområdet (identifisert ved intervju av 

resurspersoner). Det er også valgt ut referanse nedstrøms vandringshinder ved Høljarast. 

Kartleggingen ble gjennomført ved bruk av tre dykkere som snorklet side om side, i en manngard 

nedstrøms de aktuelle strekningene. Sikten i elva var god og ble målt til ni meter. 

Observasjonsbredden til tre dykkere ved 9 meter sikt er 54 meter optimalt, så besetningen dekket elva 

godt. Elva har varierende bredde i undersøkelsesområdet, og varierer fra 25 – 50 meter i stryk. Ved 

jevne mellomrom, der det er hensiktsmessig uten sjanse for å «miste» fisk, ble resultater oppsummert 

og notert ned på gps og felttabell. Det ble konsultert om hva som var sett for å unngå at samme fisk 

ble rapportert mer enn en gang. Ørret som ble registrert ble klassifisert inn i fire størrelseskategorier, < 

0,5; 0,5- 1; 1- 3 og >3 kg. Gytegroper, eller områder der fisk hadde gytegravd ble registrert på gps. 

Fiskekjønn ble registrert der det var mulig å vurdere. Det ble i tillegg registrert ungfisk ved 

observasjon. 

  Kartlegging av elvemusling 

Tetthet og lokalisering av elvemusling ble gjennomført ved søk ved snorkling eller ved vading og 

vannkikkert. Tetthet av elvemusling kan vurderes utfra 15 minutters fritelling (Larsen & Hartvigsen 

1999). Tellingen gjennomføres på en avgrenset stasjon på 200 m2. Innenfor stasjonen telles det ved 

snorkling eller med vannkikkert i 15 minutter. En omregningslikning etter følgende formel (1), vil gi 

tilsvarende tetthet per m2 

(1) y = 0,205x - 0,002 (F135=262,3; P < 0,0001; r2= 0,88) 

I ligningen er x antall levende individer funnet per minutt (Mutvei & Duncas likning). Dette gir et estimat 

for tetthet per m2 (y). 



c:\users\hakgr\documents\2015\prosjekter\nc_2016\5157225_150_nylundebru _forprosjekt\no 11_ny lunde_bru_rev.2016.11.04.docx 

 Oppdragsnr.: 5157225   Dokumentnr.:     Versjon: J02 

 Ny Lunde bru - storørret, elvemusling og bunnsubstratkartlegging  

 

 2016-11-01  |  Side 9 av 24 

 

 

Figur 1. Oversikt over stasjoner for undersøkelse av storørret og elvemusling (større kart finnes i vedlegg). 
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 Substratkartlegging- kartlegging av fordeling av størrelsesklasser, 

gytehabitat og skjul 

 

Figur 2. Oversikt over transekter (A,B og C) for vurdering av bunnsubstrat ved planområdet for Ny Lunde bru. 

Substrat 

Kartlegging av bunnsubstratet gjennomføres langs tre transekter fra elvebredd til elvebredd. Langs 

transektene legges det ut 0,5*0,5 m2 kvadrat for hver tredje meter. IFor hver flate kartelegges det 

hvilken substratstørrelser som er dominerende og subdominerende. Substratet er så klassifisert inn i 

kategorier tilpasset ørretens habitatkrav (tabell 2). Kategori «silt, sand og fin grus» og «fast fjell» er 

tilnærmede nullområder, der det er svært lite ungfisk av ørret. Kategori to er områder med egnet 

gytesubstrat, mens kategori tre og fire er leveområder for parr av ulik størrelse. 

 

Tabell 1. Bunnsubstrat ble delt inn etter følgende skala tilpasset ørretens habitatkrav. Kategori «silt, sand og fin grus» og «fast 

fjell» er tilnærmede nullområder, der det er svært lite ungfisk av ørret. Kategori to er områder med egnet gytesubstrat, mens 

kategori tre og fire er leveområder for parr av ulik størrelse. 

 

Substratkategori Substratdiameter

Silt, sand og fin grus < 2 cm

Grus og småstein 2- 12 cm.

Stein 12 - 29 cm.

Stor stein og blokk >30 cm.

Fast fjell 
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Bilde 1. Substratet vurderes innenfor en 0,25 m 2 kvadrant (Foto: Håkon Gregersen) 

 

Skjulfaktor- skjul for yngel og parr 

Tilgangen til skjul mellom steiner er viktig for vekst og overlevelse hos ørretunger. Kvalitet på 

oppvekstområder for ørret bestemmes blant annet ved skjulmålinger Måling av skjul ved hjelp av en 13 

mm tykk plastslange som føres inn i hulrom mellom steinene innenfor en kvadratisk metallramme på 50 

x 50 cm (bilde 2.). Størrelsen på hulrommene blir bestemt ut fra hvor langt ned mellom steinene 

plastslangen kan stikkes, og deles opp i tre skjulkategorier; S1: 2-5 cm, S2: 5-10 cm, og S3: > 10 cm 

(Forseth & Harby 2014). Skjulmålinger gjøres langs et transekt, fra elvebredd til elvebredd tvers over 

elva (eller til vadbart dyp), der målepunktene vurderes for hver tredje meter. Avstanden mellom hvert 

skjultransekt velges for å få et mest mulig representativt bilde av skjulforholdene i hele elva. Ved hvert 

transekt blir det tatt et kartpunkt med GPS. Disse verdiene blir deretter summert opp som følger for å gi 

en verdi for «vektet skjul»: S1 + S2 x 2 + S3 x 3. Skjulkvalitet kategoriseres i tabell 3. Det ble samplet 

langs tre transekter, ett oppstrøms planlagt trase for bruplan, et overlappende med brukryssing, og et 

nedstrøms brukryssing. 
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Bilde 2. Skjul vurderes innenfor en 0,25 m 2 kvadrant. Størrelsen på hulrommene blir bestemt ut fra hvor langt ned mellom steinene 

plastslangen kan stikkes, og deles opp i tre skjulkategorier; S1: 2-5 cm, S2: 5-10 cm, og S3: > 10 cm. (Foto: Håkon Gregersen) 

Tabell 2. Skjul vektet etter størrelse på hulrom. 

 

Vurdering av gyteareal 

Bunnsubstratets kvalitet som gytesubstrat ble vurdert ved hvert kvadrat etter inndelingen som er vist i i 

tabell 2. Det ble kommentert i forhold til egnethet på disse arealene, delt i fire kategorier fra Uegnet, 

Skjulkategori Vektet verdi

Lite skjul < 5

Middels skjul 5 til 10

Mye skjul >10
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Dårlig egnet, Egnet og godt egnet for gyting. Det ble også skjønnsmessig anslått prosentvis dekke av 

potensielt egnet gyteareal av substrat størrelse i substratklassen 2- 12 cm. Noen arealer kan ha en god 

substratstørrelse, men kan likevel være uegnet som følge av armering av finsubstrat eller 

utilgjengelighet som følge av dekke av vegetasjon. Vurdering av gytearealet for boniteringssonene er 

basert på en skjønnsvurdering utfra dette. Utgjør gytehabitat 1 % eller mindre per segment betraktes 

dette som lite. Verdier mellom 1 % og 10 % vurderes som middel, og verdier over 10 % som mye 

(Forseth & Harby 2014).  

 

Begroing 

Begroing som moser, alger og høyere planter gir også skjulmuligheter for fisk og står for 

primærproduksjonen i et vassdrag. Begroing er derfor også viktig for produksjon av bunndyr som er 

hovednæringen for aureungene. Begroing kan også dekke til mulighetene for et aktivt fødesøk for aure 

og det kan fremme levebetingelsene for andre uønskede eller konkurrerende arter som ørekyte. I tillegg 

kan økt begroing føre til redusert vannhastighet og økt sedimentasjonseffekt. Begroing er vurdert som 

dekningsgrad sett fra senit, total dekningsgrad og artsvis dekningsgrad (tabell 4.). Den artsvise 

dekningsgraden skal ikke overstige 100 % samlet, selv om den i praksis kan dekke lagvis. 

 

Tabell 3. Begroing ble inndelt etter prosentskala total dekning og artsvis dekning. 

 

Begroingskategori Verdi

ikke synlig begroing <5 %

noe (< 1/3 dekning) <30 %

betydelig begroing (1/3 – 2/3 dekning) 30- 60 %

sterk begroing (> 2/3 dekning) >60 %
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 Resultat 

 Karlegging av storørret 

 Referanser oppstrøms planområdet 

Stasjon 1. Etna, Helvetesfossen, nedstrøms- 32 V 535761 6749962 (kommentar Knut Ole 

Gladhaug) 

Nedstrøms Helvetesfossen renner Etna gjennom et juv med bratte kanter. I utgangen av juvet ender 

partiet i en elvekulp på om lag 2,5- 1 meters dybde. Elva varierer med 15- 25 meters bredde. 

Kulpområdet i juvet er betydelig djupere, trolig 4- 7 meter dypt. Det er tidligere gjennomført garnfiske 

etter ørret her, og herav registrert fisk opp i om lag 3 kg (pers. medd. Knut Ole Gladhaug). Rett 

oppstrøms juvet er Helvetesfossen, foss som betegnes som totalt vandringshinder. 

Kulpen ble synfart ved god sikt, og bunnsubstratet ble kartlagt for eventuelle gytegroper og potensiale 

som gyteplass.Det ble ikke registrert fisk eller gytegroper. Bunnsubstratet vurderes som godt egnet.  

Stasjon 2. Etna, Nordsvei- Skredderstugu 32 V 536685 6749869- 32 V 536892 6749717 

Ved Nordsvei ble to kulpområder undersøkt med vannkikkert. Elva renner her i blankstryk, med 1- 3 

meters dybde. Den varierer fra 25- 30 meters bredde. Det er tidligere observert ørret her ved bading 

om sommeren (pers. medd. Knut Ole Gladhaug). Bunnsubstratet ble kartlagt for eventuelle gytegroper 

og potensiale som gyteplass. 

Det ble ikke registrert fisk eller gytegroper. Kulparealene, spesielt i den nedre kulpen, vurderes å ha 

stedvis meget godt egnet gytesubstrat, men stedvis lite stabilt i forhold til naturlig sedimenttransport.  

Stasjon 3. Etna, Tollerud- 32 V 537962 6749200 

Nedstrøms Tollerud er det en fin lang kulp, med blankstryk og blankstille. Kulpen er om lag 200 meter 

lang og varierer fra 30- 55 meter i bredde. Vanndybden varierer fra 10 cm – 2,5 meter. Kulpen ble 

snorklet med god sikt, og bunnsubstratet ble kartlagt for eventuelle gytegroper og potensiale som 

gyteplass. 

Det ble ikke registrert fisk eller gytegroper. Det er store områder som vurderes som godt egnet for 

gyting. Det er også gode oppvekstområder i sammenheng oppstrøms og nedstrøms.  

 Referanser nedstrøms planområdet 

Stasjon 6. Etna, Finnstugu, oppstrøms Høljerast 32 V 542909 6743790- 32 V 543207 6743826 

Ved Finnstugu ble to kulpområder og strykområdet mellom disse undersøkt med vannkikkert og 

snorkling. Elva renner her i blankstryk, med 1- 3 meters dybde. Den varierer fra 25- 30 meters bredde. 

I øvre del av øverste kulp er det gjennomført plastring av elvebunn for å hindre erosjon mot Rv 33. I 

nedre del av kulpen er det fine oppvekstområder med varierte bunnforhold med innslag av grus, stein 

og blokk. Det er kun små felter som er egnet for gyting her, og området kategoriseres som dårlig 

egnet. I nederste kulp er det en stor ansamling av grus av fin størrelse som dekker hele bunnarealet 

av kulpen. Substratet er sannsynligvis relativt ustabilt, men betegnes som godt egnet.  

Det ble ikke registrert fisk eller gytegroper. Kulparealene, spesielt i den nedre kulpen, vurderes å ha 

stedvis meget godt egnet gytesubstrat. Det er gode oppvekstområder i store deler av det undersøkte 

arealet.  
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Stasjon 7. Etna, Utløp Leppa- 32 V 548098 6744805- 32 V 548250 6744864 

I området der Leppa samløper med Etna er det en fin lang kulp, med blankstryk og blankstille. Kulpen 

er om lag 200 meter lang og varierer fra 25- 55 meter i bredde. Vanndybden varierer fra 10 cm – 3 

meter. Kulpen ble snorklet, og det var god sikt. Bunnsubstratet varierer og utformingen av kulpen i 

helhet er svært heterogen, med grusbanker, stein og store blokker. Det er spesielt mye grus som 

tilføres fra Leppa, og i utløpet av Leppa ligger det store «terrasser» av elveavsetninger. Disse 

avsetningene er trolig viktig for lokaliteten som gyteplass. Lokal kjentmann Geir Høitomt forteller at 

området er godt kjent som fast plass der det fanges stamfisk. Årets stamfiske var gjennomført når 

feltundersøkelsen ble gjennomført, og denne gjennomføres normalt sett i perioden fra 25. september- 

5. oktober. 

Ved befaringen 12. oktober ble det registrert 7 gytefisk og 3 gyteområder. Det var ikke tydelige 

gytegroper, men areal på om lag 2 * 2 meter som var gravd på. Fordelingen på gytefiskene var 1 stk. 

< 1 kg, 5 stk. 1- 3 kg og 1 stk. > 3 kg. Av disse var det tre hannfisk på hhv. ca. 1,5; 2, n.5 og 4 kg. Det 

ble kun registrert en hunnfisk på 1 kg. I tillegg til disse ble det registrert 2 stk. ettårige ungørret. 

Det er store områder som vurderes som meget godt egnet for gyting i dette området. Det er også 

gode oppvekstområder i sammenheng oppstrøms og nedstrøms.  

 Planområdet  

Stasjon 4. Etna, Hellefossen- Lundebrufossen 32 V 538449 6748512- 32 V 538473 6748133 

Elva ble kartlagt fra fossefoten av Hellefossen til 250 meter nedstrøms Lunde bru. Øverst på 

strekningen, oppstrøms planlagt plassering av bru, er det en stor kulp. Kulpen er 50 meter i 

utstrekning, og den er om lag 4 meter dyp på det dypeste. Områdene nær Hellefossen er preget av 

berg. Utgangen av kulpen består av grusavsetning, stedvis av meget god kvalitet som gytegrus. 

Områdene er imidlertid relativt ustabile, og er nok påvirket av sedimenttransport ved flom. Området fra 

kulpen og ned til Lunde bru er preget av grunne stryk, dominert av stein og grus. Her er det stedvis 

gode gyteforhold i lommer i stryket og bak steiner. Området har generelt sett store og meget gode 

oppvekstarealer. Det er i deler av dette området brua er planlagt. Nærmere brua begynner fossen,- 

som er preget av hvitstryk og fossekulper, preget av berg og grov blokk. Det finnes en større kulp på 

strekningen der elva dreier mot øst mot Lunde bru. Bunnen i kulpen består i stor grad av fast fjell. og 

området her er generelt sett uegnet for gyting og mindre aktuelt som oppvekstområde. Oppvandring i 

Lundebrufossen er sannsynligvis vanskelig, og avhengig av riktig vannføring. Det ble ikke registrert 

hverken storørret eller ungfisk av ørret under drivkartleggingen. 

 

Stasjon 5. Etna, Sideløp og hovedelv ved Lundejordet 32 V 538696 6748076- 32 V 538809 

6747905 

Nedstrøms Lundebrufossen er det en fin kulp, med en lang utgang der det er stedvis egnet 

gytesubstrat. Elva her er variert med stein, grus og blokk. Midtveis i kulpen samløper et sideløp av 

Etna. Sideløpet har gode forekomster med egnet gytegrus, men er tørrlagt. Det ble ikke registrert fisk 

ved undersøkelsen, men en ivrig fluefisker som er nabo til området forteller at det knapt er vakende 

fisk å se her lenger. Selv forteller hun at de tidligere har fanget ørret i kilosklassen her.  
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 Kartlegging av elvemusling Referanser oppstrøms planområdet 

Stasjon 1. Etna, Helvetesfossen, nedstrøms- 32 V 535761 6749962 (kommentar Knut Ole 

Gladhaug) 

Det ble gjennomført søk på relevante arealer med potensial som leveområde for elvemusling (ca. 150 

m2) i området. Kulparealet ved utgangen av juvet ble undersøkt med vannkikkert uten funn. Det finnes 

egnet substrat her, men det er trolig noe ustabilt.  

Stasjon 2. Etna, Nordsvei- Skredderstugu 32 V 536685 6749869- 32 V 536892 6749717 

Ved Nordsvei ble to kulpområder finkartlagt med vannkikkert etter elvemusling. Det var relativt godt 

egnede område vurdert etter fysisk utforming. Det er variert substrat, med høyt innslag av stein og 

grov grus, men stedvis også store blokker med finere substrat bak. Det var spesielt i den nedre kulpen 

hvor det var betydelige arealer med potensial som leveområde for elvemusling (ca. 300 m2). I tillegg til 

finsøk, ble det avgrenset to stasjoner der det ble kartlagt ved 15 minutters fritelling (St.2.1: UTM 32 V 

536685 6749869 og St. 2.2: UTM 32 V 536892 6749717). Det ble ikke registrert elvemusling på 

stasjonene med fritelling. 

Stasjon 3. Etna, Tollerud- 32 V 537962 6749200 

Nedstrøms Tollerud ble det gjennomført finsøk etter elvemusling ved snorkling. Det ble også 

avgrenset en stasjon for 15 minutters fritelling (St. 3.1: UTM 32 V 538061 6749141). Det er store 

områder med godt egnede leveområder for elvemusling. Substratet er variert, med marbakke inn og ut 

av kulpen, med store steiner med finsubstrat, områder med blandet grus og stein. I alt er det om lag 

600 m2 med egnet areal for elvemusling. Det ble ikke registrert elvemusling.  

 Referanser nedstrøms planområdet 

Stasjon 6. Etna, Finnstugu, oppstrøms Høljerast 32 V 542909 6743790- 32 V 543207 6743826 

Ved Finnstugu ble to kulpområder og strykområdet mellom disse undersøkt med vannkikkert og 

snorkling. Elva har stedvis relativt god utformings som leveområde for elvemusling. I nedre del av den 

øvre kulpen er det fine oppvekstområder med varierte bunnforhold med innslag av grus, stein og 

blokk. Her foreligger det også opplysning om funn av elvemusling fra tidligere (Artskart.no). I tillegg til 

finsøk, ble det avgrenset to stasjoner der det ble kartlagt ved 15 minutters fritelling (St. 6.1: UTM 32 V 

543033 6743714 og St. 6.2: UTM 32 V 543207 6743826). Det ble ikke registrert elvemusling.  

Stasjon 7. Etna, Utløp Leppa- 32 V 548098 6744805- 32 V 548250 6744864 

Ved samløpet med Leppa ble det finsøkt etter elvemusling. Kulpområdet er svært variert og tilbyr 

tilsynelatende et godt leveområde for elvemusling. Kulpen har områder med varierende dybde fra 1- 3 

meter, og et stort areal nedstrøms i kulparealet som virker stabilt. Bunnsubstratet varierer og 

utformingen av kulpen i helhet svært heterogen, med grusbanker, stein og store blokker. I tillegg til 

finsøk over hele stasjonen, ble det avgrenset en stasjon der det ble kartlagt ved 15 minutters fritelling 

(St. 7.1: UTM 32 V 548222 6744872). Det ble ikke registrert elvemusling. Det ble heller ikke registrert 

elvemusling her ved undersøkelsen i 1998/99 (Larsen 2000). 

Stasjon 8- Etna, Øynom 32 V 553091 6745394- 32 V 553424 6745345). 

Ved Øyom er det tidligere registrert elvemusling, og i 1999 var det lagt en stasjon for vurdering av 

tetthet av elvemusling her (Larsen 2000, Stasjon 8). Det er ikke angitt presist hvor tellingene ble 

gjennomført, men til sammen ble det gjennomført fire omganger med 15 minutters fritelling her og 

funnet totalt 11 elvemusling (0,18 musling/ minutt). Ved Øyom renner elva i blankstryk og blankstille, 

med lav vannhastighet. Elva er om lag 35- 45 meter bred, og renner stort sett med en dypål langs 

yttersving på østkanten. Bunnsubstratet er dominert av fin grus og finsediment. Elva ble finsøkt langs 



c:\users\hakgr\documents\2015\prosjekter\nc_2016\5157225_150_nylundebru _forprosjekt\no 11_ny 

lunde_bru_rev.2016.11.04.docx 

 Oppdragsnr.: 5157225   Dokumentnr.:     Versjon: J02 

 Ny Lunde bru - storørret, elvemusling og bunnsubstratkartlegging  

 

 2016-11-01  |  Side 17 av 24 

østbredden hvor det stedvis var godt egnet som leveområde for elvemusling. Det ble ikke registrert 

elvemusling langs et langsgående transekt på 340 meter.  

Stasjon 9- Etna, Barsåk 32 V 553091 6745394- 32 V 553424 6745345). 

Ved Barsåk er det tidligere registrert elvemusling, og i 1999 var det lagt en stasjon for vurdering av 

tetthet av elvemusling i området her (Larsen 2000, Stasjon 13). Det er ikke angitt presist hvor 

tellingene ble gjennomført, men til sammen ble det gjennomført fire omganger med 15 minutters 

fritelling her og funnet totalt 71 individer av elvemusling (1,18 musling/minutt). Elva renner i blankstryk 

og blankstille, før den går over i en brekkant med hvit- og blankstryk. Dybden varierer fra 1- 2,5 meters 

dybde oppstrøms brekket, og ca. 0,4 meter i middeldybde ved brekket. Det ble gjennomført en 

omgang med 15 minutters fritelling på en stasjon (St. 9.1 UTM 32 V 556962 6744231). Det ble ikke 

plukket elvemusling for vurdering av alder med lengdefordeling, men det ble utelukkende funnet 

elvemusling større enn 70 mm. Totalt ble det talt 27 individer (1,8 musling/minutt).  

 Planområdet  

Stasjon 4. Etna, Hellefossen- Lundebrufossen 32 V 538449 6748512- 32 V 538473 6748133 

Elva ble kartlagt med hensyn på bestander av elvemusling på hele stasjonen. Det er spesielt i 

utgangen av fossekulpen øverst, og på østre bredd der det er potensielle leveområder. Utgangen av 

kulpen består av grus, fra ca. 2,5 meters dybde og opp til 0,5 meters dybde. Arealet er imidlertid 

relativt ustabilt. Mer stabilt er dypområdet langs østre bredd. Der er det variert substrat og 

finsedimentskygger bak stein og blokk. Renna her er stedvis 1,5 meter dyp. Til sammen utgjør de to 

områdene om lag 300 m2 med egnede leveområde for elvemusling. I tillegg til finsøk over hele 

stasjonen, ble det avgrenset to stasjoner der det ble kartlagt ved 15 minutters fritelling (St. 4.1: UTM 

32 V 538455 6748468 og St. 4.2: UTM 32 V 538467 6748427). Det ble ikke registrert elvemusling. 

Stasjon 5. Etna, Sideløp og hovedelv ved Lundejordet 32 V 538696 6748076- 32 V 538809 

6747905 

I kulpen nedstrøms Lundebrufossen er det relativt fint utforming av bunnsubstrat som leveområde for 

elvemusling. Spesielt i utgangen av kulpen er elva heterogen, med stein og blokk, stedvis med 

finsubstrat. Det er om lag 100 m2 areal med egnet leveområde. Det ble avgrenset en stasjoner der det 

ble kartlagt med vannkikkert ved 15 minutters fritelling (St. 5.1: UTM 32 V 538783 6747925). Det ble 

ikke registrert elvemusling. 
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 Substratkartlegging 

Dominerende substrat og kvalitet som gytesubstrat 

Generelt sett domineres det undersøkte arealet av stein (klasse 3) (figur 3). Det var allikevel relativ 

stor dekning med substrat i gytegruskategorien (kl. 2) på de tre transektene. Sonene klassifiseres i 

henhold til hvilke substratstørrelser som er dominerende og er subdominerende. På transekt A var 3 

av 19 flater dominert av gytegruskategorien (kl. 2), og i hele 9 av 19 flater var samme kategori 

subdominerende. I all helhet var det god tilgang på gytegrus. Til tross for egnet substratstørrelse, var 

det bare 3 av 19 flater som ble kategorisert som egnet for gyting. Dette som følge av ustabilt substrat, 

utsatt for sedimenttransport ved flom. Transekt C hadde også godt innslag av gytegruskategorien, 

med 2 av 16 flater (kl. 2). I 8 av 16 flater subdominerte gytegruskategorien. På tre av 16 flater ble det 

vurdert at det var egnede gyteforhold. Grovt sett kan en si at 5- 15 % av arealet i planormådet er 

egnet for gyting.  

Generelt sett var det lite begroing med 1- 5 % på de undersøkte flatene. Begroingen varierer fra 1- 5 

% dekning av påvekstalger til flekker med 100 %. Stedvis finnes «tuer» med elvemose, men disse 

dekker < 1 %. Substratet er stort sett flyktig og kan lett beveges.  

Skjul i planområdet og nærreferanser 

Oversikt over fordeling av skjul sees i figur 4. Det god kvalitet på oppvekstområdene med hensyn på 

mulighet for å gjemme seg for ungfisk. Tilgangen til skjul mellom steiner er viktig for vekst og 

overlevelse hos aureungene. Det var noe mindre skjul langs transektet oppstrøms brulinja, men 

generelt sett var det gode forhold. Gjennomsnittet for de tre transektene lå alle på kategorien «mye 

skjul», og verdiene var 10,1 for A, 11,6 for B og 10,3 for C.  

 

 

Bilde 3. Storørret på gyteplass (Foto: Håkon Gregersen) 
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Figur 3. Oversikt over fordeling av substratklasser i transektene. Transekt A er oppstrøms brulinjen, transekt B er brulinjen og 

transekt C er nedstrøms brulinjen (A=19 flater, B=17 flater, C=16 flater). Substrat 1 er det mest forekommende substratet i 

kvadratflatene av substratkategoriene (1 =Silt, sand og fin grus < 2 cm; 2 = Grus og småstein2- 12 cm.; 3= Stein 12 - 29 

cm., 4= Stor stein og blokk >30 cm og 5 = Fast fjell .  
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Figur 4. Oversikt over fordeling av sjulkategorier (S1: 2-5 cm, S2: 5-10 cm, og S3: > 10 cm), fra østre elvebredd mot vestre 

elvebredd. Skjul vurderes innenfor en 0,25 m 2 kvadrant.ca hver tredje meter. Total poeng betegner kvalitet for skjul, der <5. er 

lite skjul, 5- 10 er middels skjul og > 10 er mye skjul. 
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 Oppsummering av resultatene 

Hovedhensikten med undersøkelsen var å vurdere plan- og influensområdet for Nye Lunde bru 

nedstrøms Hellefoss som funksjonsområde for ørret og elvemusling. I denne sammenheng var det 

nødvendig å ha referanser for gyteaktivitet og status. For storørret var det tidlig klart at lav vannføring 

gjennom sesongen har gjort gyteoppvandring ved Høljerast og videre oppstrøms vanskelig eller 

umulig. Det ble derfor gjennomført kartlegging av gyteaktivitet med gytefisktelling både oppstrøms og 

nedstrøms Høljerast. Det ble ikke registrert gytefisk oppstrøms Høljerast, men ved utløpet av Leppa 

var det flere storørret på gyteplassen. Det ble registrert god tilgang på både gyteområder og 

oppvekstområder, både i planområdet og andre tilgjengelige områder oppstrøms Høljerast. Det ble 

imidlertid ikke registrert fisk i det hele tatt. Tidligere undersøkelser av ungfisktetthet (elektrofiske) 

understøtter denne observasjonen. Det var imidlertid forventet å se mer «elveørret» (ørret som lever 

hele livet sitt i elva).  

Det ble gjennomført grundige undersøkelser etter elvemusling. Elva har relativt store områder med 

tilsynelatende god fysisk utforming for elvemusling. Planområdet ble finkjemmet, og det ble også 

sjekket ut områder med tidligere funn og relevante tilgrensende elvearealer. Det ble ikke registrert 

elvemusling i planområdet. Ved Finnstugu, er det registret funn av elvemusling (naturbase id 

1615871). Elva her ble grundig undersøkt i denne kartleggingen uten funn. Her er det fortsatt stedvis 

gode leveområder, til tross for plastringstiltak oppstrøms. 

Det ble også brukt referanser der det tidligere har vært gjennomført metodisk telling av elvemusling. 

På en referanse stasjon ved Barsåk, langt nedstrøms i Etna, ble det registrert større tetthet enn sist 

den var undersøkt. Dette kan bero på optimale feltforhold i denne omgang. Elvemusling ble for øvrig 

ikke funnet ved Øyom, der den ble registrert i 1999. Det ble heller ikke registrert yngre individer. Mye 

tyder på fortsatt rekrutteringssvikt, og ytterligere reduksjon i utbredelsen for elvemusling i elva.  

Substrat kartleggingen med nærreferanser viste til at planområdet for Nye Lunde bru tilbyr gode gyte- 

og oppvekstområder på basis av den fysiske utformingen. Undersøkelse av referanser andre steder i 

elva viste også at det er relativt stor tilgang på gyte- og spesielt oppvekstområder i elva oppstrøms 

Høljerast. 
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