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1:Innledning 

1.1:Bakgrunn 

1. januar 2007 trådte Vannforskriften i kraft, som er den norske gjennomføringen av EUs 

rammedirektiv for vann. Hovedmålet med direktivet er å sikre beskyttelse og bærekraftig 

bruk av vannmiljøet, både vassdrag, grunnvann og kystvann. Vannforskriften skal videre 

sikre at det utarbeides og vedtas regionale forvaltningsplaner med tilhørende 

tiltaksprogrammer. Den eller de som forårsaker belastning på miljøet er ansvarlig for 

gjennomføring og finansiering av tiltak. Det vil si at Statens vegvesen er pålagt og ansvarlig 

for å gjennomføre tiltak på europa-, riks- og fylkesvegnettet for å minske negative 

konsekvenser av egen virksomhet. 

Ut i fra dette er det startet et arbeid med kartlegging og rapportering av økologiske 

konflikter i forbindelse med vei. Prosjektet som går frem i denne rapporten tar for seg 

kartlegging av vandringshindre for fisk i forbindelse med kulverter langs vei. 

1.2:Kulverter og fiskevandring 

Fiskevandring gjennom kulvert i Aust-Agder og Vest-Agder dreier seg i hovedsak om arten 

sjøørret (Salmo trutta). I enkelte bekker kan man også se oppgang av laks (Salmo salar) og, i 

ytterst få tilfeller, oppgang av ål (Anguilla).  

Strømmende vann er et krav for at ørret og laks skal kunne gyte og fisken vil derfor søke 

nettopp disse stedene til gyting. Sjøørret og laks vil gå ut i hav- og fjordområder for beiting, 

mens stasjonær ørret vil vandre internt i vassdraget mellom gode beiteplasser, 

overvintringsplasser og gode gyteområder. På tilbakevandringen opp strykene mot 

gyteområdene- som svært ofte ligger øverst i vassdragene- vil både naturlige fosser og stryk 

samt kunstige hindringer, som kulverter, kunne utgjøre hindringer for fisken. Nybyggede 

kulverter kan på kort tid gjøre om fiskebekker fra å være en viktig gytebekk til å bli en 

utilgjengelige og fisketom strekning. 

Kulvertene kan utgjøre forskjellige typer hindringer, permanent eller periodisk hinder for 

oppgang:  

 Fall/sprang fra kulvertutløp og ned i bekkeløp kan hindre fisken i å entre kulverten. 

 Høy vannhastighet i kulvert gjør at fisken ikke klarer å svømme gjennom den. 
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 Lang kulvert tretter ut fisken og gjør den ufarbar selv ved lavere vannhastighet. 

 Uegnet eller dårlig vedlikehold/rensket grind i oppstrøms ende av kulvertinntaket 

kan hindre fisk i å komme ut av kulverten. 

 Vanndypet i kulverten er for lite til at fisken klarer å svømme opp kulverten.  

 

1.3: Om rapporten 

For å kartlegge konflikter mellom vann og veg har Statens vegvesen engasjert en 
sommerstudent og en fersk ansatt i SVV til å lage en kartleggingsrapport fra Aust- Agder  
og Vest-Agder i Region Sør. Denne rapporten omhandler kulverter langs E18 i Aust -Agder,  
Rv 9 og Rv 41 i Vest- Agder som er Statens vegvesens ansvarsområde.  
 
Rapporten omfatter totalt 29 kulverter, noen er absolutt vandringshindre, andre delvis 
vandringshindre og noen representerer ingen hinder. 
 
Registreringen har foregått visuelt av Marit Svaland, andreårsstudent ved Høgskulen i Sogn 
og Fjordane og Caryne Keza ny ansatt i Statens Vegvesen.  
 
Tiden for registrering har vært midten av juli til begynnelsen av august 2013.  
Alle data som er samlet inn i forbindelse med prosjektet ligger som vedlegg i mappa til 
prosjektet. Alle bilder ligger lagret som vedlegg.  
 

2: Metode 

2.1: Om feltarbeidet 

Oppgaven startet etter et møte sammen med vår fadder, fylkesmannen, kystkommunene og 
Aust–Agder Jeger- og fiskeforening i forkant av kartleggingen av vandringshindre i Aust-
Agder. Hensikten med møtet var å få informasjon om kjente sjøørretbekker og 
vandringshindringer for å få en mer målrettet forståelse av arbeidet.  
 
Arbeidsvarsler kurs var det første trinnet for å sette i gang med oppgaven, dette ble 
gjennomført i Skien. Deretter fikk vi en gjennomgang av oppgaven sammen med fadder, Leiv 
Egil Thorsen og Arne Heggland.  
Kontorsted har vært Arendal og alle turene har hatt Arendal som utgangspunkt.  
 

Utstyr:  
• Garmin GPS 
• Digitalt kamera Canon digital IXUS 800iS  
• Bil med varslingslampe og Vegvesenets farger  
• Arbeidsbukse og vest  
• Gummistøvler  
• Rive og ljå 
• Tommestokk  
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• Kartdata i N50- og N5-datasett skrevet ut fra GIS/LINE  
• Registreringsskjema kulverter fra Multiconsult med veileder (Rapport 119531-1) for 
Direktoratet for naturforvaltning og Statens vegvesen Vegdirektoratet. 
 

 

2.2:Erfaring  

Vi mener at læringskurven under arbeidet med registreringen av kulverter ble bratt og 

lærerik. Vi har også blitt godt kjent i Agder-området og fått et godt innsyn i det biologiske 

mangfoldet langs veinett.  

Å være to under dette registreringsarbeidet var noe som vi betrakter som positivt. Dette 

gjorde at arbeid ble sikkerhetsmessig tryggere og mer effektivt. Samtidig kunne vi diskutere 

sammen og resonere oss frem til fornuftige løsninger på forskjellige ting.  

Under registreringen ble det brukt registreringsskjema fra SVV veileder. Dette virket på 

forhånd som et godt skjema å jobbe etter under registreringen. Noen punkter i skjemaet ble 

bestemt utelatt under et møte med våres veileder.  

Målestokk som ble brukt på kart kan være unøyaktig, dette på grunn av at vi fikk litt 

problemet med å importere kartet fra Gis- line til Nova Point.  

Under arbeidet med registreringen av kulverter erfarte vi også noen ulemper. De store 

kartene som vi på forhånd hadde skrevet ut var til stor hjelp, men vi skrev også ut et lite kart, 

for hver av kulvertene, hvor vi hadde zoomet inn såpas mye at det ble lettere å finne frem. 

Dette gav oss muligheten til å få opp gjerder, småveier og hindringer som vi ikke ville sett på 

det store kartet. Arbeidet ble med dette mer effektivt, men vi vil understreke at vi brukte 

begge typer kart hele tiden.  

3: Resultater 

Resultatene fremstilles som fortløpende katalog hvor hver enkelt kulvert er gitt et oppslag 

på 2 til 3 sider med tekst, bilder og kart. Kulvertene er ikke nødvendigvis nummerert i 

løpende rekkefølge etter hvor de ligger. 

Vi har registrert 29 kulverter til sammen hvor av 21 kulverter i Aust-Agder og 8 kulverter i 

Vest-Agder. Noen av kulvertene har også en a- og b kulvert da det har vært mer enn en 

kulvert i samme vassdrag. 

kulvertene vi har gjort registreringer på ligger i hovedsak ved: E18 fra Sørlandsparken til 
Gjerstad, riksvei 420 mellom Sørlandsparken og Grimstad, riksvei 9 i Vest-Agder og riksvei 41 
i Vest-Agder. 

Under arbeidet med registreringen av kulverter har vi tatt hensyn til forskjellige parametere, 

disse er listet opp nedenfor med en forklaring:  
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Dimensjon: Dette er kulvertens innvendige diameter (dersom rørkulvert) eller innvendig 
Bredde x høyde dersom firkantkulvert. Kulvertenes dimensjoner er oppgitt i cm eller m. Der 
hvor elv-bekkeløp går i dalsøkk under bro er lengden på broen oppgitt. 

Lengde: Dette er lengde i meter av den delen av lukket kulvert som krysser selve 
veianlegget. Ofte vil selve kulvertanlegget kunne være større – bestående av flere kulverter 
med mellomliggende strekning i dagen. På bakgrunn av feilmargin ved bruk av GPS, har vi 
dobbeltsjekket lengden i GIS-line ved bruk av måleverktøy.  

Reginenr: her har vi brukt NVE-atlas på nettet for å finne informasjon om reginenr.  

Materiale: Dette er av stor betydning da materialet kan ha mye å si for hastighet på vannet i 
kulverten. Hovedtypene er betongrør, plastrør, korrugert plastrør, korrugerte metallrør. 

Farbarhet: Dette er en fagvurdering av den helhet kulverten representerer og utgjør en del 
av. Her er både innløpsforhold, vannhastighet, vanndyp og hindringer for øvrig vurdert som 
helhet. Der vannhastighet og/eller kulvertlengde er slik at man kan anta at bare større fisk 
(tåler høyere vannhastighet) kan komme forbi, så er dette nevnt. Farbarhet er delt i tre 
kategorier:  

 Lite god - når hindringer er så store at fisken ikke kommer seg frem. 

 God - når det ikke er hindringer eller delvis hindringer som krever enkle tiltak 
eller ingen tiltak. 

 Meget god- når det ikke er hindringer og tiltak er helt unødvendig.  

Vannstand: vannføring blir vurdert ut i fra vannføring i forhold til størrelse på kulvert. Vi 
bruker tre kategorier:  

 lav 

 Middels 

 Høy  
 

Foto: foto er nummerert og det er tatt bilder av innløp, utløp og eventuelle hindringer ved 
hver kulvert. Bildene er nummerert med tall og bokstaver og ligger i en fil som brukere av 
denne rapporten normalt ikke skal ha bruk for.   

GPS: Her oppgis hvilke GPS punkter som er notert for kulverten. De samme betegnelsene 
gjenfinnes på kartet for den enkelte kulvert. Koordinatene er i UTM-WGS-84 format og har 
misjon å gjøre det enkelt å finne fram til kulvertene ved befaringer og annet. Da en del 
kulverter ligger svært dypt eller inntil bratte bergvegger med dårlige forhold for satellittene, 
vil enkelte punkter ha dårlig koordinatkvalitet. 

Tiltak: Der hvor det er biologisk relevant og teknisk mulig, er det tatt med et punkt Tiltak 
hvor det kort beskrives hva som kan gjøres for å reetablere eller bedre oppgang av fisk. 
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4: Rapport fra hver enkelt kulvert 

4.1:Aust-Agder: 

 

Kulvert#: K1a.  Navn: Studedalen. 

Dim: 110 cm   Lengde: 170 m 

Reginenr: 020.4Z  

Materiale: plast 

Farbarhet: lite god 

Foto: 3 og 4   GPS: K1a inn/ut 

Annet: Kulvert ligger under E18.kulvert i korrugert plast med opparbeidet mur av naturstein 
rundt innløp og utløp. Noe høy hastighet på vann gjennom kulvert og lengden på kulvert kan 
gjøre fremkomst vanskelig. Det er også lav vannstand(figur 1). Observert fisk både 
oppstrøms og nedstrøms, men noe usikkert om fisken oppstrøms har passert gjennom 
kulvert eller er en naturlig forekomst fra overliggende småvann/tjern. Bekken har fine 
muligheter for gyting da det er mye sand og noe grus i bekkebunn.  

Tiltak: sette inn terskler inni kulvert slik at fisk kan hvile på vei opp kulvert. 

 

 

Figur 1: innløp bilde 3. 
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Figur 2: utløp bilde 4. 

 

Figur 3: Studedalen K1a. 
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Kulvert#: K1b.  Navn: Studedalen.  

 Dim: 110 cm  Lengde: 8 m  

Reginenr: 020.4Z 

Materiale: Betong 

Farbarhet: god 

Foto: 5 og 6  GPS: K1b inn/ut  

Annet: Kulvert ligger under riksvei 420. Betongrør med opparbeidet naturstein rundt innløp 

og utløp. Betongrøret er ikke glatt, det er ikke noe stort fall nedstrøms og selve kulverten er 

ikke veldig lang. Dette gir gode vilkår for passering av fisk gjennom kulvert. Lav vannstand 

kan være et problem.  

Tiltak: senke kulvert for høyere vannstand.  

 

Figur 4: innløp bilde 5. 
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Figur 5: utløp bilde 6. 

 

Figur 6:Studedalen K1b. 
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Kulvert#: K2a. Navn: Urevann. 

Dim: 150 cm.  Lengde: 44 m 

Reginenr: 020.3Z 

Materiale: plast 

Farbarhet: lite god 

Foto: 7 og 8  GPS: K2a inn/ut 

Annet: to rør som ligger parallelt. Kulvert i korrugert plast med opparbeidet mur av 

naturstein rundt rør ved innløp og utløp. Nedstrøms er det et fall på 20 cm med en stor 

steinblokk i forkant av begge rør(figur 5). Dette gir dårlige kår for fiskevandring med den 

vannstanden som var under observasjon. Ved høyere vannstand ville dette fungert bedre. 

Både nedstrøms og oppstrøms i bekk er det gode gyteforhold da det er stein og grus som 

dominerer bunnsubstratet.  

Tiltak: Oppstrøms ligger det noe stein og sand i inngang til venstre rør(figur 5). Dette bør 

vurderes å fjerne, men er foreløpig ikke noen hindring. Fjerne stein i forkant av utløp (figur 

6). Fjerne noe masse slik at kulp blir dypere ved utløp (figur 6).  

 

Figur 7: innløp bilde 7. 
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Figur 8: utløp bilde 8. 

 

 

Figur 9: Urevann K2a. 
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Kulvert#: K2b Navn: Urevann. 

Dim: 150 cm  Lengde: 103 m 

Reginenr: 020.3Z 

Materiale: plast  

Farbarhet: god 

Foto: 9 og 10  GPS: K2b inn/ut 

Annet: Kulvert ligger under E18 i to rør som ligger parallelt. Kulvert i korrugert plast med 

opparbeidet mur av naturstein rundt innløp. Langt gradvis fall fra utløp nedstrøms med godt 

opparbeidet laksetrapp i bunn og topp av fall. Blokk og betong i vegg bak fall. Høy 

vannhastighet i utløp av rør og lengden på rør kan være en hindring for fiskevandring. 

Nedstrøms i bekken består bunnsubstrat av grus og sand. Middels vannføring til lav 

vannføring.  

Tiltak: Foreslått tiltak vil være terskler inni rør slik at fisken kan hvile på vei opp.   

 

Figur 10: innløp bilde 9. 
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Figur 11: utløp bilde 10. 

 

Figur 12: Urevann K2b. 
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Kulvert#: K3a. Navn: Steindalsbekken. 

Dim: 500x500 cm Lengde: 93 m 

Reginenr: 020.311Z 

Materiale: betong  

Farbarhet: meget god 

Foto: 15 og 22  GPS: K3a inn/ut 

Annet: Kulvert ligger under E18. firkantet betongkulvert. Myrbunn med mye mudd. 

Observert fisk både oppstrøms og nedstrøms. God vannstand med laminær vannføring. 

Vanskelig å komme til for nøyaktige mål. 

Tiltak: Ingen hindre, tiltak er ikke nødvendig. 

 

Figur 13: innløp bilde 22. 
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Figur 14: utløp bilde 15. 

 

Figur 15: Steindalsbekken K3a. 
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Kulvert#: K3b. Navn: Steindalsbekken. 

Dim: 300 cm  Lengde: 15 m  

Reginenr: 020.311Z 

Materiale: metall 

Farbarhet: meget god 

Foto: 13 og 14  GPS: K3b inn/ut 

Annet: rundt metallrør under fylkesvei 229.  God vannstand med laminær vannføring. 

Bunnsubstratet oppstrøms er gress og bunnplanter mens det er sand og fint substrat samt 

noe stein nedstrøms. Det er også lagt på noe kalksand i bekken nedstrøms. Registrert fisk i 

bekk. Høy vannstand. 

Tiltak: Ingen hindringer, tiltak er ikke nødvendig.  

 

Figur 16: innløp bilde 13. 
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Figur 17: utløp bilde 14. 

 

Figur 18: steindalsbekken K3b. 
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Kulvert#: K4. Navn: Vallesværselva. 

Dim: 150 cm  Lengde: 32 m 

Reginenr:020.223Z 

Materiale: plast. 

Farbarhet: god 

Foto: 11 og 12  GPS: K4 inn/ut 

Annet: kulvert ligger under E18. To rør som ligger parallelt. Kulvert i korrugert plast med 

opparbeidet mur av naturstein rundt rør ved innløp og utløp. Høy vannstand med laminær 

vannføring. Stein er dominerende bunnsubstrat både oppstrøms og nedstrøms i bekk. 

Oppstrøms er det også noe blokk. Nedstrøms munner bekk ut i liten innsjø mens bekken 

oppstrøms munner ut i Gladstadvatnet. Kulvert ligger under E18. 

Tiltak: Trestokk i forkant av det ene røret, ikke noen hindring, men kan være lurt å fjerne 

denne(figur 19). Ytterligere tiltak er ikke nødvendig. 

 

Figur 19: innløp bilde 11. 
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Figur 20: utløp bilde 12. 

 

Figur 21: Vallesværselva K4. 
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Kulvert#: K5a. Navn: Fjelldalselva.  

Dim: 440X160 cm  Lengde: 9 m   

Reginenr: 020.222Z 

Materiale: betong  

Farbarhet: meget god 

Foto: 16 og 17  GPS: K5a inn/ut 

Annet: kulvert ligger i dal under E18. betongbro med liten vei over. Opparbeidet mur av 

naturstein langs kantene til bekk inn mot kulvert. Bunnsubstratet i bekken består for det 

meste av stein, litt sand og noe blokk. Det er også spor etter kalksand som er lagt i bekken. 

Middels vannstand med laminær vannføring. Fisk er observert. 

Tiltak: Ingen hindringer, tiltak er ikke nødvendig.  

 

Figur 22: innløp bilde 16. 
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Figur 23: utløp bilde 17. 

 

Figur 24: Fjelldalselva K5a. 
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Kulvert#: K5b. Navn: Fjelldalselva.  

Dim: 480X240 cm  Lengde: 9 m 

Reginenr: 020.222Z 

Materiale: Betong 

Farbarhet: meget god 

Foto: 18 og 19  GPS: K5b inn/ut 

Annet: Fylkesvei 23 i betongbro over elv. Observert fisk. Bunnsubstratet består av stein, 

blokk og sand. Middels vannstand med noe turbulent vannføring.  

Tiltak: ingen hindringer, tiltak er ikke nødvendig. 

 

Figur 25: innløp bilde 18. 
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Figur 26: utløp bilde 19. 

 

Figur 27: Fjelldalselva K5b. 
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Kulvert#: K6. Navn: Moelva.   

Dim: 50 m    Lengde: 30 m  

Reginenr: 020.2Z 

Materiale: Betong  

Farbarhet: God   

Foto: 2c og 3c  GPS: K6 inn/ut 

Annet: Betongbro hvor selve broen har en lengde på 50 m. det er åpent under broen med 

naturlig bekkekant og noe fyllingskant langs elven/bekken. Bunnsubstrat består for det 

meste av fint materiale, men er også noe grus. Middels vannstand med laminær vannføring. 

Gode forhold for gyting oppstrøms. Kulvert ligger under E18 

Tiltak: Ingen hindringer, tiltak er ikke nødvendig. 

 

Figur 28: bilde 2c innløp. 
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Figur 29: bilde 3c utløp med lite dreneringsrør som også har utløp i utløpet. 

 

 

 

Figur 30: Moelva K6. 
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Kulvert#: K7a. Navn: Grimelva/Kaldvell.  

Dim: 130 m (lengde bro) Lengde: 20 m 

Reginenr: 020.1Z 

Materiale: betongbro og naturlig 

Farbarhet: meget god 

Foto: 20  GPS: K7a senter 

Annet: liten kanal som ligger mellom 50-80 m under E18. sidene i kanalen er fjell. Midt i 

kanal ligger det en stor steinblokk som ble droppet der ved et uhell under bygging av 

E18(figur 19). Blokken ble bare liggende da fjerning ville medføre store skader i naturen. 

Siden det her ikke er noe definert innløp/utløp har vi bare målt én koordinatposisjon, i 

senter. Høy vannstand med laminær vannføring. Her er det meget god førbarhet. Observert 

fisk. 

Tiltak: ingen hindringer, tiltak er ikke nødvendig.  

 

Figur 31: kanal bilde 20. 
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Figur 32. Kaldvell k7a. 
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Kulvert#: K7b. Navn: Grimelva/Kaldvell.  

Dim: 19 m(lengde bro) Lengde: 9 m 

Reginenr: 020.1Z 

Materiale: Betongbro og naturstein 

Farbarhet: meget god 

Foto: 21 GPS: K7b senter 

Annet: betongbro med opparbeidet naturstein langs kanten. Kanal som renner ut i sjøen 

under riksvei 420. Høy vannstand med laminær vannføring. Kun en koordinatposisjon i 

senter grunnet vanskelighet med fremkommelighet og mye trafikk på vei. 

Tiltak: ingen hindringer, tiltak er ikke nødvendig.  

 

Figur 33: kanal under riksvei 420 bilde 21. 



Kartlegging av fiskevandringshindre i Aust-Agder og Vest-Agder. Sommeren 2013. 
 

30 
 

   

 

 

Figur 34, Kaldvell k7b. 
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Kulvert#: K8. Navn: Pendalen. 

Dim: 120 cm  Lengde:26 m 

Reginenr: 020.11Z   

Materiale: Betong 

Farbarhet: god 

 Foto: 81c og 82c  GPS: K8 inn/ut 

Annet: kulvert i betong under riksvei 420. to rør som ligger parallelt under vei. Høy 

vannstand med laminær vannføring. bunnsubstrat består for det meste av fint materiale, 

sand og noe stein.   

Tiltak:. Mye kvist som har samlet seg opp i det høyre røret i innløp. Dette bør fjernes. 

 

Figur 35: bilde 81c innløp. Oppsamling av kvist i høyre rør. 
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Figur 36: Bilde 82c utløp. 

 

Figur 37: Pendalen K8. 
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Kulvert#: K9. Navn: Reddalskanalen. 

Dim: 800 cm   Lengde: 22 m 

Reginenr: 019.2Z 

Materiale: Betong 

Farbarhet: meget god 

Foto: 13c og 14c GPS: K9 inn/ut 

Annet: åpen kulvert med E18 i bro over dal. Vanskelig å bestemme bunnsubstrat da det er 

betydelig dybde i elven. Elvebredden består av mye fjell. Høy vannstand med laminær 

vannføring. 

Tiltak: Ingen hindringer, tiltak er ikke nødvendig. 

 

Figur 38: bilde 14c innløp. 
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Figur 39: bilde 13c utløp. 

 

Figur 40: Reddalskanalen K9. 
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Kulvert#: K10. Navn: Tingsaker. 

Dim: 400 cm og 300 cm Lengde: 44 m  

Reginenr: 020.2Z  

Materiale: naturstein og betong 

Foto: 5c-8c GPS: K10 inn/ut 

Annet: elven ligger under tre veier, riksvei 420 og gang – og sykkelsti som går på begge sider 

av elven. Mellom de tre traseene er det åpninger i kulverten og de tre kulvertene er alle 

forskjellige. Målingene på lengde og dimensjon er her målt i øverste kulvert innløp og 

nederste kulvert utløp. Innløp ligger under bro av naturstein(bilde 5c, 6c) mens utløp er i 

betong. Ved utløp, nedstrøms, er det et stort fossefall. 

Tiltak: ved fossefall nedstrøms kan det muligens settes inn en fisketrapp, men dette bør 

vurderes av en fagperson.  

 

 

Figur 41: oppe til venstre bilde 5c innløp. Oppe til høyre bilde 6c. Nede bilde 7c GS-vei over bekk. 
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Figur 42: bilde 8c utløp. 

 

Figur 43: Tingsaker K10. 

 



Kartlegging av fiskevandringshindre i Aust-Agder og Vest-Agder. Sommeren 2013. 
 

37 
 

Kulvert#: K11. Navn: Frivoll.  

Dim: 220 cm  Lengde: 34 m 

Reginenr: 019.216Z 

Materiale: betong og metall 

Farbarhet: lite god 

Foto: 17c og 19c GPS: K11 inn/ut 

Annet: kulvert i rør under E18. Består av betongrør ved innløp og metallrør ved utløp. 

Bunnsubstrat i bekken er fint materiale. Vannstanden er lav og det virker lite sannsynlig at 

fisken kommer seg opp.  

Tiltak: Senke rør for å få høyere vannstand (bør vurderes av en fagperson).   

 

Figur 44: bilde 19c innløp. 
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Figur 45: bilde 17 c utløp. 

 

Figur 46: Frivoll K11. 
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Kulvert#: K12. Navn: Birketveit.  

Dim: 78 cm og 64 cm  Lengde: 70 m  

Reginenr: 019.212Z 

Materiale: betong 

Farbarhet: lite god 

Foto: 20c og 21c GPS: K12 inn/ut 

Annet: betongrør som går under E18. Bunnsubstrat er for det meste fint materiale.    Lav 

vannstand med laminær vannføring både opp- og nedstrøms.  

Tiltak: Lav vannstand og mye gress langs kantene gjør at det er vanskelig for fisk å komme 

seg frem her. Ville ikke anbefalt tiltak med å fjerne gress før man eventuelt kunne fått en 

høyere vannstand. 

 

Figur 47: bilde 20c innløp. 
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Figur 48: bilde 21c utløp. 

 

Figur 49: Birketveit K12. 
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Kulvert#: K13. Navn: Nidelva. 

Dim: 300 cm  Lengde: 30 m 

Reginenr: 019.212Z 

Materiale: metall 

Farbarhet: meget god 

Foto: GPS: K13 senter 

Annet: kulvert ligger i rør under fylkesvei 407. Bunnsubstrat i bekken er for det meste stein 

og blokk. Observert fisk.  

Tiltak: det er ingen hindringer, tiltak er ikke nødvendig. 

 

Figur 50: Bilde 22c innløp. Vanskelig å få et godt bilde her. Kun bilde av innløp. 
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Figur 51: Nidelva K13. 
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Kulvert#: K14. Navn: Øyestad. 

Dim:2000 cm  Lengde: 14 m 

Reginenr: 019.A1Z 

Materiale: Betong 

Farbarhet: God 

Foto: 23c   GPS: K14 senter  

Annet: E18 i bro over elv. Betongbro med steinfylling i kant. Høy vannstand med noe 

turbulent vannføring nedstrøms. 

Tiltak: ingen hindringer, tiltak er ikke nødvendig. 

 

Figur 52: bilde 23c senter. 
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Figur 53: Øyestad K14. 
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Kulvert#: K15. Navn: Longumvannet.  

Dim: 2000 cm   Lengde: 10m  

Reginenr: 019.12Z 

Materiale: betong 

Farbarhet: meget god 

Foto: 25c  GPS: K15 senter 

Annet: E18 i bro over lite vann. Bunnsubstratet er fint materiale. Høy vannstand med 

laminær vannføring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Tiltak Ingen hindringer, tiltak er ikke nødvendig. 

 

Figur 54: bilde 25c senter. 
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Figur 55: Longumvannet K15. 
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Kulvert#: K16a. Navn: Holt.  

Dim: 160 cm  Lengde: 20 m 

Reginenr: 018.C2Z 

Materiale: metall 

Farbarhet: god 

Foto: 28c og 29c GPS: K16a inn/ut 

Annet: to metallrør som ligger parallelt under E18 med skråskjært innløp/utløp. Middels 

vannstand med rundt 50 cm vanndyp i innløp/utløp. For det meste fint materiale i bunn av 

bekk. Observert fisk. 

Tiltak: Ingen hindringer, tiltak er ikke nødvendig.   

 

Figur 56: bilde 28c innløp. 
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Figur 57: bilde 29c utløp. 

 

Figur 58: Holt K16a.   
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Kulvert#: K16b. Navn: Holt.  

Dim: 160 cm  Lengde: 14 m  

Reginenr: 018.C2Z 

Materiale: metall 

Farbarhet: god 

Foto: 30c og 32c  GPS: K16b inn/ut 

Annet: to metallrør som ligger parallelt under E18 med skråskjært innløp og utløp. Ved 

innløp er det også støpt en såle langs kant. Bunnsubstratet i bekken består for det meste av 

fint materiale. Det er noe kvist i innløp og i forkant av det ene røret. Observert fisk 

oppstrøms.  

Tiltak: kvist i innløp og forkant av rør bør fjernes før kulvert tettes mer. 

 

Figur 59: bilde 32c innløp. 
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Figur 60: bilde 30c utløp. 

 

Figur 61: Holt K16b. 
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Kulvert#: K17a. Navn: Fianesvingen. 

Dim: 1400 cm(bro) Lengde: 10 m 

Reginenr: 018.C2Z 

Materiale: betong 

Farbarhet: god 

Foto: 35c  GPS: K17a inn/ut 

Annet: riksvei 415 i betongbro over bekk. Laminær vannføring. Bunnsubstrat for det meste 

fint materiale. 

Tiltak: Ingen hindringer, tiltak er ikke nødvendig.  

 

Figur 62: bilde 35c senter. 
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Figur 63. Fianesvingen K17a. 
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Kulvert#: K17b. Navn: Fianesvingen. 

Dim: 1000 cm (bro) Lengde: 7,5 m  

Reginenr: 018.C2Z 

Materiale: betong 

Farbarhet: god 

Foto: 33c og 34 c GPS: K17b inn/ut 

Annet: riksvei 415 i bro over bekk. Laminær vannføring i innløp og noe turbulent i utløp. 

Bunnsubstrat består hovedsakelig av fint materiale. Observert fisk.   

Tiltak: Ingen hindringer, tiltak er ikke nødvendig. 

 

Figur 64: bilde 33c innløp. 
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Figur 65: bilde 34c utløp. 

 

Figur 66: Fianesvingen K17b. 



Kartlegging av fiskevandringshindre i Aust-Agder og Vest-Agder. Sommeren 2013. 
 

55 
 

Kulvert#:K18. Navn: Ramlett.  

Dim: 9500 cm (bro)  Lengde: 16 m  

Reginenr: 018.B0 

Materiale: betong 

Farbarhet: meget god 

Foto: 37 c GPS: K18 senter 

Annet: E18 i betongbro over elv. Kun ett koordinatpunkt grunnet at det ikke er noe ordentlig 

definert innløp/utløp. Høy vannstand med Laminær vannføring. 

Tiltak: Ingen hindringer, tiltak er ikke nødvendig.  

 

Figur 67: bilde 37c senter. 
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Figur 68: Ramlett K18. 
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Kulvert#: K19. Navn: Songe. 

Dim: 200 cm  Lengde: 137 m 

Reginenr: 018.A32Z 

Farbarhet: god 

Foto: 38c og 39c GPS: K19 inn/ut 

Annet: kulvert ligger under E18. middels vannstand med laminær vannføring ved innløp og 

noe turbulent ved utløp. Kulvert er svært lang så det er vanskelig å si noe om forholdene inni 

kulvert.   

Tiltak: skavler inni kulvert slik at fisk kan hvile (fagperson bør vurdere om dette er 

nødvendig, eventuelt finne ut om det allerede er skavler inni kulvert).  

 

Figur 69: bilde 39c innløp. 
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Figur 70: bilde 38c utløp. 

  

Figur 71, Songe k19. 
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Kulvert#: K20. Navn: Vinterkjær. 

Dim: 600 cm  Lengde: 9 m  

Reginenr: 018.321Z 

Materiale: Betong 

Farbarhet: meget god 

Foto: 40c  GPS: K20 senter 

Annet: E18 i bro over elv. Broen har en buet himling med fyllinger i kant av elv. Vannføringen 

er laminær med små stryk nedstrøms. Bunnsubstrat består av stein og blokk.  

Tiltak: ingen hindringer, tiltak er ikke nødvendig. 

 

Figur 72: bilde 40c senter. 
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Figur 73, Vinterkjær k20 
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Kulvert#: K21a. Navn: Østerholdt.  

Dim: 400 cm  Lengde: 18 m 

Reginenr: 018.3D 

Materiale: metall og betong 

Farbarhet: lite god  

Foto: 41c, 43c, 44c, 45c  GPS: K21 inn/ut 

Annet: Kulvert ligger i rør under fylkesvei76. metallrør med noe betong i kant langs bunn på 

rør. middels vannstand med laminær vannføring i både inn- og utløp. Bunnsubstrat består 

for det meste av fint materiale og sand. 

Tiltak: det er mye kvist oppstrøms og nedstrøms som bør ryddes bort.  

 
Figur 74: til venstre, bilde 41c innløp. til høyre, bilde 43c 
hindring oppstrøms. 

Figur 75: til venstre, bilde 44c utløp. til høyre bilde 45c hindring 
nedstrøms. 
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Figur 76: Østerholdt k21a 
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Kulvert#: K21b. Navn: østerholdt.  

Dim: 400X400 cm (GIS) Lengde: 15 m 

Reginenr: 018.3D 

Materiale: betong 

Farbarhet: god 

Foto: 71c  GPS: K21b inn/ut 

Annet: firkantet betong kulvert under E18. høy vannstand med laminær vannføring. 

Bunnsubstrat består for det meste av fint materiale. I og med at denne kulverten ligger i nær 

tilknytting til K21a og fisken må gjennom denne kulverten for å komme til K21b, har vi satt 

farbarheten til god. Dette er fordi farbarheten i K21a er lite god. 

Tiltak: rydde opp i K21a slik at fisken også får god farbarhet opp til denne kulverten.   

 

Figur 77: bilde 71c innløp. 
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Figur 78: Østerholdt k21b. 
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4.2:Vest-Agder: 
 

Kulvert#: K22. Navn: Strai. 

Dim: 1200cm (bro) Lengde: 7 m 

Reginenr: 021.A21 

Materiale: betong 

Farbarhet: meget god 

Foto: 46c og 47c  GPS: K22 inn/ut 

Annet: riksvei 9 i bro over bekk. Liten passasje under bro som blir brukt av vilt (usikker på om 

passasjen var tilregnet viltpassasje, men ser tydelig spor etter viltbruk).bunnsubstrat er for 

det meste sand med noe stein. Middels vannstand med laminær vannføring. God førbarhet 

for fisk. Observert fisk.  

Tiltak: ingen hindringer, tiltak er ikke nødvendig.  

 

Figur 79: bilde 47c innløp. 
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Figur 80: bilde 46c utløp. 

 

Figur 81: Strai k22. 
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Kulvert#: K23. Navn: Øvre Strai. 

Dim: 200X200 cm Lengde: 75 m  

Reginenr: 021.A21 

Materiale: betong 

Farbarhet:  

Foto: 48c og 49c GPS: K23 inn/ut 

Annet: firkantet betong kulvert under riksvei 9. Bunnsubstrat består av sand, stein og noe 

fjell. Middels vannstand med laminær vannføring i innløp og turbulent vannføring i utløp. 

Slakt fall i utløp. 

Tiltak: noe usikkert om fall i utløp kan være en hindring, bør vurderes av en fagperson. 

Vurdere rydding av kratt langs kanten av bekken.  

 

Figur 82: bilde 49c innløp. Her er det mye kratt langs kanten av bekken. 
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Figur 83: bilde 48c utløp. 

 

Figur 84: Øvre Strai K23. 
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Kulvert#: K24. Navn: Augland. 

Dim: 500 cm (elv) Lengde: 13 m 

Reginenr: 021.A21  

Materiale: Betong 

Farbarhet: meget god 

Foto:  GPS: K24 senter 

Annet: riksvei 9 i bro over dal med elv i bunnen av dalen. Høy vannstand med laminær 

vannføring. Nær tilknytting til otra. 

Tiltak: ingen hindringer, tiltak er ikke nødvendig.  

 

Figur 85: Augland K24. 
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Kulvert#: K25. Navn: Prestebekken. 

Dim: 200 cm  Lengde: 30 m 

Reginenr: 020.A2Z 

Materiale: betong 

Farbarhet: lite god 

Foto: 52c-55c  GPS: K25 inn/ut 

Annet: kulvert under riksvei 41. To runde betongrør parallelt med opparbeidet naturstein i 

vegg bak rør.  Lav vannstand med turbulent vannføring nedstrøms. Bunnsubstrat består av 

fint materiale oppstrøms og stein, blokk samt noe grus nedstrøms. Sprang på 20 cm fra 

kulvert i utløp. Lav vannstand, steinrøys i utløp og helning til bekk nedstrøms for kulvert gjør 

denne kulverten svært lite fremkommelig. 

Tiltak: senke rør for en høyere vannstand, både opp- og nedstrøms. Fjerne noe masse ved 

utløp. Vurdere en fisketrapp nedstrøms for at fisk i det hele tatt skal kunne komme seg opp 

til kulvert.  

 

Figur 86: bilde 52c innløp. 
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Figur 87: bilde 53c, oppe til venstre, utløp. Bilde 54c, oppe til høyre, nedstrøms. Bilde 55c, nede, nedstrøms. 

 

Figur 88: Prestebekken K25. 
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Kulvert#: K26. Navn: Østerbekk. 

Dim: 100X110 cm og 150 cm  Lengde: 23 m 

Reginenr: 020.A22 

Materiale: betong 

Farbarhet: god 

Foto: 57c- 60c  GPS: K26 inn/ut 

Annet: kulvert ligger under riksvei 41. rundt rør i betong ved utløp (150 cm) og firkantet 

natursteinslagt inngang ved innløp (100X110 cm). Lav vannstand med laminær vannføring 

oppstrøms og noe turbulent nedstrøms. Fine gyte forhold oppstrøms da bunnsubstrat består 

av mye grus og noe stein.  

Tiltak: her burde vært høyere vannstand spesielt i utløp. Rydde for søppel og kvist 

oppstrøms.   

 

 

Figur 89: Bilde 57c, oppe til venstre, innløp. Bilde 58c, oppe til høyre, oppstrøms. Bilde 59c, nede, oppstrøms. Mye søppel 
og kvist oppstrøms. 
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Figur 90: bilde 60c, utløp. 

 

Figur 91: Østerbekk K26. 
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Kulvert#: K27. Navn: Bregehåla. 

Dim: 190 cm  Lengde: 66 m 

Reginenr: 020.A22 

Materiale: betong 

Farbarhet: lite god 

Foto: 61c-63c  GPS: K27 inn/ut 

Annet: kulvert i betong, rør under riksvei 41. Bunnsubstrat består av stein og blokk. Veldig 

lav vannstand med turbulent vannføring nedstrøms. fall på 1 m fra kulvert ned til bekk i 

utløp.  

Tiltak: senke rør slik at vannstand blir høyere, slik det er i dag er ikke kulvert farbar. I 

etterkant av dette kan det vurderes om det er nødvendig med fisketrapp.   

 

 

Figur 92: Bilde 61c, oppe til venstre, utløp. Bilde 62c, oppe til høyre, nedstrøms. Bilde 63c, nede, nedstrøms. Nedstrøms 
er det svært lite vann. 
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Figur 93: Bregehåla K27. 
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Kulvert#: K28. Navn: Bøen (Kjevik). 

Dim: 153 cm  Lengde: 70 m  

Reginenr: 020.A21 

Materiale: betong 

Farbarhet: lite god 

Foto: 64c- 66c og 67c  GPS: K28 inn/ut 

Annet: kulvert under riksvei 41. rundt betongrør med noe sand i bunn av rør. Bunnsubstrat 

består for det meste av fint materiale og noe sand. Middels vannstand med laminær 

vannføring. oppstrøms er det mye kvist og trær, etter hogst, som ligger langs og i bekken. 

Nedstrøms er det observert fisk. Nedstrøms for kulvert K28 ligger en ny kulvert, to rør 

parallelt (se bilde 67c). Ved denne kulverten er det en ganske lav vannstand og en liten 

sandbank ved innløp.  

Tiltak: oppstrøms bør det ryddes for kvist og trær som ligger langs og ut i bekken. Ved ny 

kulvert nedstrøms for K28 bør det fjernes noe masse i innløp til kulvert.  

 

    
Figur 94: Bilde 64c, oppe til venstre, innløp. Bilde 65c, 
oppe til venstre, oppstrøms. Her er det mye kvist. 

Figur 95: Bilde 66c, oppe til venstre, utløp. Bilde 67c, 
oppe til høyre, ny kulvert nedstrøms. 
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Figur 96: Bøen K28. 
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Kulvert#: K29.  Navn: Vesbekken.  

Dim: 400X250 cm   Lengde: 24 m  

Reginenr: 020.A1Z 

Materiale: betong 

Farbarhet: meget god 

Foto: 69c og 70c  GPS: K29 inn/ut 

Annet: kvadratisk kulvert i betong under riksvei 41. middels vannstand med laminær 

vannføring. bunnsubstrat består for det meste av sand og grus, men det er også noe stein.  

Tiltak: ingen hindringer, tiltak er ikke nødvendig. 

 

Figur 97: Bilde 70c innløp. 
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Figur 98: Bilde 69c utløp. 

 

Figur 99: Vesbekken K29. 
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 5: Konklusjon 
Det er ingen tydelige trekk i vegnettet. Hindrene vi har registrert ligger spredt, omtrent like 
mange på riksveger som på fylkesveger. Det er heller ingen vannområder som utpeker seg 
spesielt, hverken negativt eller positivt.  
 
Det eneste klare trekket vi ser er at det er kombinasjonen høyt fall og høy vannhastighet 
som gir vandringshindre. Disse vil som regel bli kostbare å rette opp. 
 
Vi anbefaler at lignende prosjekter som skal utføres senere blir gjort av to personer som 
jobber sammen. Dette ser vi at har vært en stor fordel for oss.  
 

6: Litteratur 

 Vannportalen www.vannportalen.no, Direktoratet for naturforvaltning (2002) 

 Kartlegging av fiskevandlingshindre i Vest-Agder, Rapport fra fellesdata (o:)  

 Anadrome sidebekker i Tovdalsvassdraget(2007) 
 

7: Vedlegg 

 Mappe med bilder: bilder til rapport 2013. 

 Mappe med kart: Kartutsnitt til rapport 2013. 
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