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1

Innledning
Veistrekningen E136 mellom Flatmark - Marstein skal forbedres, og reguleringsplan med
konsekvensutredning er nå under utarbeidelse. To av alternativene fører til at elven Rauma, som
er et vernet vassdrag og nasjonalt laksevassdrag, blir berørt. Anleggsområdet vil berøre elva ved
Jetmundhølen og Nordre Flatmark (se figur 1). For å styrke kunnskapsgrunnlaget har
Fylkesmannen i Møre Romsdal (FMMR) og Reinheimen nasjonalparkstyre meldt behov for en
kartlegging av konsekvensene for elvefiske og gyte- og oppvekstforhold for laks på disse
lokalitetene. Videre er det kommentert hvordan lysforurensing fra trafikken på nye trasé kan
påvirkelaks. Det er i tillegg gjort en vurdering av hvordan etablering av anleggsvei vil påvirke elva
ved Nordre Flatmark og Jetmundhølen.
Sweco er engasjert av Statens Vegvesen for å kartlegge området iht. meldte behov fra FMMR og
Reinheimen nasjonalparkstyre.

Jetmundhølen

Nordre
Flatmark

Figur 1: Bildet viser forventet arealbeslag ved utredet løsning. Grønne områder viser beslag som følge av
vei med tilhørende fyllinger, mens rødt areal viser arealbeslag som følge av en planlagt fiskesti. I henhold til
planene vil utbyggingen berøre Rauma ved Nordre Flatmark og Jetmundhølen.

2

Metode
Gjennom kartleggingen er det vurdert potensialet for funksjonsområder som gyte- og
oppvekstområder, innenfor et område som forventes kan bli påvirket, både av direkte
arealendringer eller hydrauliske enderinger ved gjennomføring av tiltakene i elven.
Kartleggingen ble gjennomført 16. mai 2019, av Lars Erik Andersen og Jørgen Skei (begge
Sweco), ved observasjoner fra land og snorkling. Det var lav vannføring og relativt klart vann,
som ga gode kartleggingsforhold.
Per Bersås (grunneier) var med på befaringen og hadde nyttige innspill til rapporten, spesielt
informasjon vedrørende fiskelokaliteter. Fiskelokaliteter som er omtalt i rapporten er informasjon
fra grunneier.
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Undersøkelsesmetodikk og vurderingsgrunnlag følger i stor grad prinsipper i Håndbok for
miljødesign i regulerte laksevassdrag (NINA 2013) og tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø
(Pulg, 2018). I rapporteringen er det referert til høyre og venstre side av elva, dette gjelder elva
sett medstrøms. Klassifisering av substrat i rapporten følger inndeling fra tabell 1 (NINA 2013).
Tabell 1: Inndeling av substrat i vassdrag (NINA 2013).

Kategori
S1
S2
S3
S4
S5
2.1

Substrat
Silt, sand og fin grus
Grus og småstein
Stein
Stor stein og blokk
Fast fjell

Størrelse
< 2 cm
2 - 12 cm
12 - 29 cm
≥ 30 cm

Vurdering av egnethet for gyting
For at et område skal ha potensial som godt gytehabitat er det flere faktorer som må være på
plass. Riktig kombinasjon av bunnforhold (substratsammensetning) og hydrauliske forhold (i
denne sammenheng vanndyp og vannhastighet) vil samlet gi forhold som er egnet for gyting.
Potensielle gyteområder vil ha dominerende substrat på størrelse 2-12 cm i diameter, og
vannhastigheten er 0,5-1 m/s. Figur 2 viser en skisse over elvekvaliteter hvor en kan finne
gyteområder for laks og sjøørret.

Figur 2: Skisse som viser typisk gyteplass for laks og sjøørret (NINA 2013).
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2.2

Vurdering av egenhet som oppvekstområder
Tilgangen til skjul i form av hulrom mellom steiner er viktig for vekst og overlevelse. Laks- og
ørretunger tilbringer mye av oppveksten mellom steiner i substratet. Figur 3 viser hvordan laks
og sjøørret endrer preferanseområder etter alder/størrelse.

Figur 3: Ungfisk av laks og sjøørret bruker det øvre elvebunnlaget i oppveksten (NINA 2013).

3

Resultat og vurderinger av påvirkning
I dette kapittelet vurderes først Nordre Flatmark (3.1) og Jetmundhølen (3.2), uten anleggsvei.
Avslutningsvis vurderes lysforurening (3.3) og anleggvei (3.4).

3.1

Nordre Flatmark
Langs tiltaksområdet ved Nordre Flatmark er Rauma en glattstrøm som er ca. 4 meter dyp på
høyre side av elva, mens den blir gradvis grunnere mot venstre side. De dype delene domineres
av fin grus og stein (S1 og S3). De grunnere delene består av S1 - S3 og blir til en grad tørrlagt i
deler av året. Eksisterende fylling tilknyttet E136 fører til en del større stein (S4) på høyre side av
elva, noe som kan fungere som skjulområder for ungfisk (figur 4). De dype delene mangler
skjulområder da fin grus og sand har fylt igjen hulrom blant steinene, og anses som lite gunstige
oppvekstområder. Potensialet for gyting vurderes som lavt, da det mangler riktig
substartstørrelser og dyp.
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Kjerkjefossen

Figur 4: Flyfoto av tiltaksområdet ved Nordre Flatmark. Grønn: Omtalte/potensielle gytelokaliteter. Blå: Sand/
fint substrat. Gul: Skjulområder. Kartgrunnlag: www.1881.no.
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Figur 5: Substrat ved glattstrømparti ved Nordre Flatmark. På dypere vann ble det få innslag av S2, da S1
og S3 dominerer. Posisjon fotograf: UTM 32V 69417 13686. Foto: Sweco.

Oppstrøms tiltaksområdet er det et kort strykparti. På brekket fra kulp til dette stryket tilsier
variasjon i substrat, vannhastighet og vanndyp at området er gunstig med tanke på gyting.
Nedstrøms tiltaksområdet er substratet i stor grad likt som i tiltaksområdet, men har i tillegg et
område med fin grus/sand på venstre side. Området har et brekk før Kjerkjefossen som ikke var
mulig å snorkle, men basert på substrat oppstrøms og observasjoner fra land forventes det
potensiale for gyting (figur 6). Kjerkjefossen (figur 4) var ikke forsvarlig å snorkle i på
befaringsdagen, og vurderes til å fungere som et transportstrekke, til områder lenger opp i elva.
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Figur 6: Område hvor grunneier pekte ut som gyteområde. I brekket var det ikke mulig å snorkle, og det
forventes potensiale for gyting i dette området. Avsatt fin grus/sand i bakgrunnen. Posisjon fotograf: UTM
32V 69417 13676. Foto: Sweco.

Fiskelokaliteter finnes langs hele glattstrømmen og ned til brekket før Kjerkjefossen. Tilkomsten
for fiskere er god på venstre side, da sandbanken kan benyttes. På høyre side kan eksisterende
veifyllingen være utfordrende, i tillegg til at man kommer tett på E136. Det finnes likevel enkelte
standplasser for fiske også her (pers. medd. Per Bersås).
Det ble observert noe vannvegetasjon i området, men dette i så liten grad at det antas å ikke
være en påvirkende faktor for laks og sjøørret i Rauma.
3.1.1 Påvirkning
Ved Nordre Flatmark vil det oppstå endringer i vannstrømmen som følge av utvidet steinfylling.
Utfyllingen skjer i de dypeste delene av elva, som tilsier at det blir mye vann som må finne
alternativ vannvei. Elva vil presses mot venstre slik at sandbanken blir i større grad oversvømt.
Det er vanskelig å si om sandbanken kan benyttes som fiskelokalitet om vannstrømmen i området
endres, både ved at arealet blir oversvømt med endret vannstrøm, og at erosjon kan føre til at
sandbanken blir endret. I tillegg kan elva få en endring i andelen dype arealer, som gjøre det
mindre attraktivt for fisk. Avsatt sand i brekket før Kjerkjefossen (figur 4) kan lettere vaskes ut om
vannstrømmen presses mot venstre, som kan gi større variasjon i substratet sammenlignet med
dagens situasjon. På kort sikt vil strekningen få en redusert andel dypt areal, men på lang sikt
kan det vaskes ut dybder tilsvarende dagens situasjon. Det skisserte tiltaket vil kun berøre elva i
liten grad (ref. figur 1), og påvirkningen antas å begrense seg lokalt.
Ettersom Rauma et vernet vassdrag og et nasjonalt laksevassdrag, forventes det da at en ikke
får tillatelse uten at hydrauliske beregninger gjennomføres.
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3.2

Jetmundhølen
Delen som kan bli direkte berørt av tiltaket ligger langs Kjerkjefossen og i nedstrøms kulp, på
høyre side av elva. Delen langs Kjerkjefossen var ikke mulig å snorkle på befaringsdagen, men
et landbasert inntrykk er at store steiner (S4) er hovedsubstratet, samt innslag av de mindre
substratklassene (S1 - S3). Høyre bredd nedstrøms Kjerkjefossen er også storsteinet (S4 fra
fylling) og har innslag av fin grus og småstein (S1 og S2). Området vurderes til å ha bra potensiale
som oppvekstområde for ungfisk, på grunn av andelen skjulområder (figur 7). Nært Kjerkjefossen
er elva dyp (< 5 meter), noe som gradvis avtar lenger unna utløpet til fossen.

Kjerkjefossen

Figur 7: Flyfoto av tiltaksområdet nedstrøms Kjerkjefossen. Blå: Fint substrat. Gul: Skjulområder. Kilde:
www.1881.no
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Figur 8: Viser vei med fylling som skal utvides til venstre i bilde. Kjerkjefossen i bakgrunnen. Området langs
fyllingen antas å ha gode skjulområder for anadrom ungfisk. Posisjon fotograf: UTM 32V 69418 13645. Foto:
Sweco.

Videre nedover langs høyre side av elva er det potensielle skjulområder, da både fylling fra vei
og de delene som ikke er påvirket av vei, er storsteinet (S4). Dette følger elvebredden ned til
utgangen av Jetmundhølen, og danner et belte på 2-4 meter ut i elva. Øvrig substrat består i stor
grad av sand (S1), da det avsettes mye finkornet substrat (S1) i dette området. Området ansees
ikke som et egnet gyte- og oppveksthabitat for fisk.
Langs venstre side av elva (nedstrøms Kjerkjefossen) domineres substratet av fin grus (S1), med
innslag av småstein og stein (S2 og S3). Også på denne siden avsettes det mye fint substrat
(S1). Området anses ikke som gyte- eller oppveksthabitat.
I hovedløpet av elva, der vannhastigheten er høyest, finner en mye fin grus og småstein (S1 og
S2). Også her er hulrom mellom steiner fylt igjen av finere substrat. Under befaringen ble dette
området ikke vurdert som egnet gyte- eller oppvekstområder, på grunn av at fin grus og sand
dominerer i substratet.
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I områder av kulpen utenfor hovedstrømmen er vannhastigheten rolig (under 0,5 m/s). Her finner
vi i stor grad fin grus (S1), med innslag av småstein og stein (S2 og S3) i enkelte partier. Også
disse områdene vurderes som lite aktuelle gytelokaliteter, da substrat og vannhastighet ikke
samsvarer med en god gytelokalitet. Det antas at disse områdene i tillegg blir tørrlagt i deler av
året.
Fiskelokaliteter finner vi hovedsakelig ved utløpet av Kjerkjefossen, langs Kjerkjefossen og ved
utløpet av Jetmundhølen. I områdene ved Kjerkjefossen er veifyllingen grov og delvis vanskelig
å forsere. Ved utløpet av Jetmundhølen er forholdene gode, da område ikke er påvirket av vei,
og terrenget er enkelt å forsere. Det er i hovedsak høyre side av Rauma som benyttes ifm. fiske
i Jetmundhølen (pers. medd. Per Bersås).
Det ble ikke bemerket betydelig begroing i dette området.
3.2.1 Påvirkning
For Jetmundhølen vil det oppstå endringer i vannstrømmen som følge av utvidet steinfylling. Elva
vil også her presses i noen grad mot venstre, men Kjerkjefossen har alternative vannveier på
venstre side i utløpet til Jetmundhølen. Fine masser i Jetmundhølen kan vaskes ut, men i mindre
grad sammenlignet med Nordre Flatmark, da topografien til Rauma gjør at fine masser på venstre
side ligger delvis i en bakevje. Også her kan en på kort sikt få endrede arealutforminger, som kan
føre til dårligere fiske, men det kan vaskes ut en dybde tilsvarende dagens på lang sikt.

3.3

Lysforurensing
Det planlegges ikke med permanente lyskilder på strekningen, og endring i trasé forventes å kun
medføre mindre endring i lys fra kjøretøy som treffer elveoverflaten i forhold til dagens situasjon.
Det finnes lite litteratur som omtaler lysforurensing fra trafikkert vei, og dens påvirkning på
anadrom fisk i vassdrag. Dette gjelder lysforurensing fra trafikken og fra permanente lyskilder.
Flere laksevassdrag i Norge er i lignende situasjoner, der både jernbane og trafikkerte veier går
tett på vassdragene uten at det er kjent at dette har påvirket laks. Det antas likevel at i de dypere
delene hølene ligger så tett på fyllingen at lys fra trafikken er noe begrenset sammenlignet med
de grunnere områdene. Fisk vandrer i stor grad i slike dype partier, og påvirkningen blir derfor
være mindre.

3.4

Midlertidig anleggsvei
Som et alternativ er det foreslått å etablere en anleggsvei ved begge hølene under bygging. Dette
er kun på forslagsstadiet, og er skissert til å dekke store deler av strekningen hvor det kreves
utvidet fylling ved Nordre Fltmark og Jetmundhølen. Om dette realiseres vil det presse elva
ytterligere mot venstre. Det må i enda større grad forventes at elva graver i substratet,
sammenlignet med etablering av en begrenset fylling for veien/fiskesti. Ettersom anleggsveien vil
begrense store deler av kapasiteten til elva kan dette potensielt medføre store endringer i elvas
utforming, som igjen forventes å redusere områdets kvaliteter for fisk. En kan ikke utelukke at
Rauma finner en ny vannvei som kan bli permanent. Dette gjelder i størst grad ved Nordre
Flatmark, da elveløpet er smalere enn ved Jetmundhølen, og som fører til at det blir kun de grunne
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partiene (grunnere enn 1,5 meter) på strekningen som blir uberørt. Ved Jetmundhølen kan en
anleggsvei i elva føre til at Kjerkjefossen i enda større grad følger sitt venstre løp , men det kan i
noe mindre grad forventes permanente endringer i Rauma sin vannvei. Kunnskapsgrunnlaget for
slike vurderinger er dårlig uten ytterligere hydraulisk beregninger som vil beskrive endringene en
slik anleggsvei medfører.

4

Forslag til tiltak
•

For å bedre områdenes potensiale for laks og sjøørret kan utleggelse av større steiner
(S4) være et godt tiltak. Dette finner vi i stor grad nært elvebreddene på høyre side, mye
som et resultat av dagens veifylling. Større steiner i hovedløpet vil bryte vannstrømmen
og kan bidra til å skape gode oppvekst- og gytehabitater. Ved bruk av store steiner som
ikke blir vasket ut ved flom, vil en få lang levetid på tiltaket. Det bør legges ut i linjer som
bryter vannretningen noe. Se figur 9 for flyfoto med tiltak.

•

Om endringer på veistrekningen realiseres kan en vurdere om ny fylling bør utformes mer
variert enn dagens løsning. Fyllingen bør ikke fremstå som en rett linje, som kan skape
miljøer for anadrom fisk. Fyllingen kan gjerne være noe uryddig i foten, for å skape skjul
mellom steiner. Dette gjelder i hovedsak ved Nordre Flatmark, da hovedstrømmen ved
Jetmundhølen dreier bort fra fyllingsområdet etter Kjerkjefossen. Se figur 10 for flyfoto
med tiltak.

•

Ny fylling må legge til rette for revegetering i kantsonen, i områder over middelflomverdi.

•

Tilkomst for fiskere ble svekket etter utfyllingen til dagens E136, spesielt ved
Kjerkjefossen. Forslag til opprettelse av fiskesti om tiltaket blir realisert er et godt tiltak,
som vil sikre atkomsten i større grad, såfremt dette ikke berører elva i nevneverdig grad.

•

Det må ikke foregå anleggsarbeider i gyteperioden, fra 15. september til 1. januar, for å
unngå at gyteklar fisk forstyrres.

•

Ved betydelig påvirkning av elva bør det gjennomføres en hydraulisk modellering av
området, slik at en med større sikkerhet kan si noe om hvordan de ulike inngrepene vil
påvirke vannstrømmene.

•

Om vassdraget finner nye permanente veier under anleggsarbeidet må dette reverseres
når arbeidet med E136 avsluttes.
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Figur 9: Flyfoto med foreslåtte tiltak ved Nordre Flatmark. Flyfoto fra www.1881.no. Innrammet bilder med
tiltaksutforming hentet ra Pulg 2018).

Figur 10: Flyfoto med foreslåtte tiltak ved Jetmundhølen. Blått polygon markerer områder hvor det i hovedsak
er aktuelt med steinutlegging. Flyfoto fra www.1881.no. Innrammet bilder hentet fra Pulg 2018.
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5

6

Oppsummering
•

Omlegging av vei langs Rauma vil beslaglegge mindre areal, men basert på befaringen
er ikke disse arealene viktige områder for gyting.

•

Områdene som blir berørt av utbyggingen fungerer i dag som skjulområder for ungfisk.
Etablering av ny fylling vil gjøre at disse egenskapene opprettholdes, og ved å unngå
rette linjer på fyllingen, vil områdene med godt skjul kunne forbedres fra dagens tilstand.

•

I områdene langs dagens fylling vil en finne større fisk, da de vandrer langs
dypereliggende deler av elva. Når de dype områdene blir begrenset, kan det føre til et
mindre attraktivt fiske.

•

Ved Nordre Flatmark vil elva presses mot venstre slik at sandbanken blir i større grad
oversvømt, slik at området blir mindre gunstig som fiskelokalitet. På kort sikt vil
strekningen få reduserte dype arealer. Det kan forventes at avsatt sand oppstrøms
Kjerkjefossen (venstre side) lettere vaskes ut, som kan gi større variasjon i substratet i
dette området sammenlignet med dagens situasjon.

•

Ved Jetmundhølen vil elva også presses mot venstre side, og det forventes at et flomløp
på venstre side av elva fra Kjerkjefossen blir vanndekt i større deler av året. Nedstrøms
dette flomløpet kan en forvente utvasking av fint substrat, og i etterkant større variasjon i
substrat.

•

Om foreslåtte kompenserende tiltak blir gjennomført, kan en etter utfyllingen forvente at
forholdene for fisk og fiske blir nokså uendret, men dette er avhengig av hvordan de
hydrauliske egenskapene i områdene.

•

Ved etablering av anleggsvei i elva er stor usikkerhet knyttet hvordan vannstrømmen
endres. Det bør derfor gjennomføres en hydraulisk modellering slik at effekten av
anleggsvei kan dokumenteres bedre.
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Vedlegg 1
Bilder fra befaring

Figur 11 Dagens fylling ved Nordre Flatmark er en kurvet linje. Fyllingen har potensiale som skjulområder
for ungfisk, men om tiltaket realiseres kan det med fordel opprettes en mer uryddig fot på fyllingen. I tillegg
bør en unngå at fyllingen blir en jevn kurvet linje. Dette kan øke mengden oppvekstområder for ungfisk av
laks og ørret. Foto: Sweco.

Figur 12: Nedre del av Kjerkjefossen. Vanskelig tilkomst for fiskere på høyre side. Foto: Sweco.
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Figur 13: Områder i Jetmundhølen med substrat i klasse S2 og S3. Det antas at disse blir i stor grad blir
tørrlagt i større grad enn på bilde i perioder med svært lav vannføring.. Foto: Sweco.

Figur 14: Hovedstrømmen dreier mot høyre i bilde, som fører til at vannhastigheten er lav (under 0,5 m/s)
langs fyllinga ved Jetmundhølen. Fyllingen har antageligvis funksjon som skjulområde for ungfisk.
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Figur 15: Bakevje med tilnærmet stillestående vann i Jetmundhølen, Rauma løper videre i bakgrunnen. Et
antatt lite produktivt område med tanke på gyting og oppvekst.
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