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Sammendrag 

Norconsult har på oppdrag for Skanska gjennomført en kartlegging av funksjonsområder for fisk i de 
områdene der traseen i parsell 6 og 7 kommer i nærføing til vassdrag eller på annen måte kan være 
en påvirkning på vannforekomster. Kartleggingen ble gjennomført 25.-26. juli 2017 med vade- og 
snorkelutstyr. Det er identifisert i alt åtte områder som er vurdert og oppsummert i tabellen under. 

Lokalitet Verdi Påvirkning Anbefalt tiltak 

1 Liten Utfylling i Luktvatnet Siltskjørt 

2 Liten Kryssing av liten sidebekk 
til Luktvasselva 

Ingen 

3 Liten-
middels 

Kryssing av sidebekk til 
Hattelva 

- Det anbefales å tilrettelegge med 
kulper/overvintringsområder samt utlegging av 
gytesubstrat.  
- Kulvertløsninger må utformes slik at de ikke 
medfører et vandringshinder.  
- Nedstrøms dagens E6 bør bekken og 
kantvegetasjon berøres i minst mulig grad. 

4 Middels Kryssing av større 
sidebekk til Hattelva 

- Nye kulverter bør senkes ned i elvebunnen slik 
at bekken renner fritt og at det unngås for mye 
fall/vandringshinder for fisk.  
- Det er svært gode gyteforhold i hele bekkens 
lengde i tiltaksområdet. Hvis de forringes bør de 
istandsettes etter anleggsgjennomføring. 

5 Middels-
stor 

Hatten bru - Det bør unngås at elveløpet snevres inn mer enn 
nødvendig ved brukryssingen fordi dette vil øke 
vannhastigheten og endre 
substratsammensettingen nedstrøms brua.  
- Det anbefales at det i istandsettelse benyttes 
tilsvarende grov stein som finnes i elveløpet på 
stedet i dag. 

6 Liten Kryssing av Kaldåga Det anbefales ingen særskilte tiltak bortsett fra å 
begrense avrenning til vassdraget. 

7 Middels-
stor 

Strauman bru Etter anleggsfase bør elva istandsettes ved at det 
det legges ut noen steingrupper (steinstørrelser 
opp til 1 meter) opp- og nedstrøms brua, samt 
naturlig elvegrus i størrelse 2- 10 cm som 
plasseres flekkvis. Dette vil kompensere for tapt 
habitat som følge av brupilarer. 

8 Middels-
stor 

Kryssing av bekk ved 
Lamoskogen 

- Dersom kryssing skal gjøres ved rør eller kulvert 
bør denne dykkes ned under dagens elvebunn og 
det må forhindres at det skapes en barriere for 
oppvandrende fisk.  
- Kantvegetasjon langs bekken bevares i størst 
mulig grad.  
- Det bør legges ut noen steingrupper etter 
anleggsarbeidet (steinstørrelse på 30-50 cm i 
diameter) for å gi skjul for fisk av ulike størrelser. 
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 Innledning 
I forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplan for E6 Helgeland sør, har Norconsult på oppdrag 
for Skanska og Statens vegvesen gjennomført en kartlegging av funksjonsområder for fisk i de 
områdene der traseen i parsell 6 og 7 kommer i nærføing til vassdrag eller på annen måte kan være 
en påvirkning på vannforekomster.  

Kartlegging ble gjennomført av Lars Bendixby og Kjetil Sandem 24.-25. juli 2017. Vannføringen var lav 
på tidspunktet, været var klart og observasjonsforholdene var gode. 

I denne rapporten gjøres det rede for resultatene fra undersøkelsene, og i de tilfeller traseen berører 
viktige naturverdier foreslås justeringer og andre avbøtende tiltak. 
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 Eksisterende kunnskap 

 Kunnskapsgrunnlag jfr. § 8 i nml 

§ 8 i naturmangfoldloven (nml) sier følgende "Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet 
skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal 
stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom 
bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og 
vern av naturmangfoldet" 

Kunnskapsgrunnlaget i denne vurderingen er basert på kartlegging i forbindelse med 
reetableringsprosjektet etter behandling mot Gyrodactylus salaris (se neste avsnitt). Videre er det 
gjennomført feltundersøkelser i tiltaksområdet sommeren 2017 som grunnlag for denne rapporten. 

Det er de offentlige organer som skal fatte beslutninger om tiltaket som selvstendig må gjøre 
vurderinger i forhold til § 7 (§§ 8 – 12) i sin saksbehandling. 

 Tidligere undersøkelser og status i vassdraget  

Fustavassdraget har utløp i den nasjonale laksefjorden Vefsnfjorden, men er ikke kategorisert som et 
nasjonalt laksevassdrag. Total anadrom strekning er på litt over 30 kilometer, men i dag er 
fisketrappen i Forsmofossen stengt i forbindelse med reetableringen av både anadrome bestander av 
laks, sjøørret og sjørøye, men også stasjonære bestander av ørret og røye i vassdraget. Fusta og 
resten av elvene i Vefsnfjorden har vært infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris, og ble 
behandlet med rotenon senest i 2012. Potensielt kan laksen vandre helt opp til fossen i 
Kjerringdalselva som renner inn i Luktvatnet. Fisket nedstrøms fossen er i dag stengt for 
allmennheten, men ovenfor den stengte fisketrappa i Forsmoforsen forvaltes fisket som et 
innlandsfiskevassdrag. Når trappen i fremtiden skal åpnes for videre oppvandring vil anadrome 
bestander ha tilgang til hele vassdraget langs parsell 6 og 7 langs E6HS. 

Fusta ble bonitert på strekningen fra fisketrappa og ned til sjøen i 2011 og har svært gode kvaliteter 
som gyteelv og oppvekstområde for både sjøørret og laks (Kanstad Hanssen, 2012; pers. medd. 
Skogstad, 2017). Oppstrøms Forsmofossen er det ikke gjennomført bonitering.   

Reetableringsprosjektet i Vefsnaregionen (inkl. Fusta) startet etter den avsluttende 
bekjempelsesaksjonen mot Gyrodactylus salaris i 2012. Reetableringen av laksebestandene i 
regionen gjennomføres med stedegne bestander, basert på det genetiske materialet som i dag finnes i 
Statkrafts levende genbank for vill laks på Bjerka. I tillegg til reetableringen av laks gjennomføres det 
en begrenset reetablering av sjøørret i Fusta basert på materiale innsamlet fra villfisk i forkant av eller 
under behandlingen. Det er også gjennomført en begrenset reetablering av stasjonær røye og ørret i 
innsjøene i Fustavassdraget, og tilbakeført ca. 62.000 ørret og ca. 40.000 røyeindivider til innsjøene i 
forbindelse med reetableringen (Holthe, Bjørnå, & Lo, 2016). 

Fusta har hatt en bestand av elvemusling, men etter rotenonbehandlingen i Ømmervatnet, Mjåvatnet 
og Fustvatnet ble virkningen av giften langvarig og medførte total dødelighet på gjenværende 
bestanden av elvemusling i vassdraget. Det er de senere år gjort tiltak for å forsøke å reetablere 
elvemuslingen i Fusta, blant annet ved utsetting av elvemusling i Bagåa og Herringelva samt utsetting 
av infiserte laksunger i Fusta (Mejdell Larsen, 2016). Elvemuslingen er i dag i kategori sårbar (VU) på 
Norsk rødliste for arter 2015 og er gjennom naturmangfoldloven gitt betegnelsen prioritert art. På 
IUCN sin globale rødliste er den i kategori sterkt truet. 
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Figur 1. Anadrom strekning i Fustavassdraget er litt over 30 km og omfatter fire innsjøer (Miljødirektoratet, 2017). 
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 Undersøkte vassdragsavsnitt og feltmetodikk 
Kartleggingen som er gjort i forbindelse med E6, parsell 6 og 7 har begrenset seg til de de områder av 
vassdraget som i større eller mindre grad kommer i berøring av veiprosjektet. Det er identifisert i alt 
åtte områder som er undersøkt. De undersøkte områdene, pkt. 1.- 8 er vist i kartet under (figur 2). 

Disse omfatter: 

- Bru over Luktvasselva og bru over Hattelva 
- Veifylling i Luktvatnet 
- Kryssing av mindre sidebekker til Fustvassdraget med kulvert eller rør (i alt 5 punkter er 

undersøkt) 
- Bru over Kaldåga 

Kartleggingen har omfattet området for selve tiltaket (eks punkt for brukryssing) samt noen hundre 
meter oppstrøms og nedstrøms for å danne et bilde av tiltaksområdets verdi for fisk i en større 
sammenheng. 
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Figur 2. Sidevassdrag og hovedvassdraget som er undersøkt, totalt åtte lokaliteter i influensområdet til veien. 
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Kartleggingen er gjort av to personer ved bruk av vade- og snorkelutstyr. I områder for brukryssinger 
er det gjennomført bonitering for å beskrive de ulike områdenes verdi som gyte- og oppveksthabitat 
for fisk. I tillegg er det gjennomført hulrom/ skjulkartlegginger etter metodikk i miljødesignhåndboka fra 
CEDREN (Forseth, et al., 2013). Kartleggingen av bunnsubstrat ved de to planlagte brukryssingene i 
hovedelva (Strauman og Hatter bru) er gjennomført langs transekter fra elvebredd og ut til vadbart 
dyp.  

I sidebekker der det forventes omlegging, kulvert eller rør er det gjort mer skjønnsmessige vurderinger 
av substrat, vandringsforhold og egnethet som gyte og oppveksthabitat. 

Skjulfaktor- skjul for yngel og parr 

Tilgangen til skjul mellom steiner er viktig for vekst og overlevelse hos laks- og ørretunger. Måling av 
skjul gjøres ved hjelp av en 13 mm tykk plastslange som føres inn i hulrom mellom steinene innenfor en 
kvadratisk metallramme på 50 x 50 cm. Størrelsen på hulrommene bestemmes deretter ut fra hvor langt 
ned mellom steinene plastslangen kan stikkes, og deles inn i tre skjulkategorier; S1: 2-5 cm, S2: 5-10 
cm, og S3: > 10 cm (Forseth, et al., 2013). Verdiene er deretter summert opp som følger for å gi en 
verdi for «vektet skjul»: S1 + S2 x 2 + S3 x 3. Kvaliteten på skjul er kategorisert som vist i tabell 3-1.  

 

Figur 3. 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. 
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Tabell 3-1. Skjul vektet etter størrelse på hulrom. 

Skjulkategori Vektet verdi 

Lite skjul <5 

Middels skjul 5-10 

Mye skjul >10 

Substrat 

Kartlegging av bunnsubstrat ved de to brukryssingene i hovedelva er gjennomført i de samme 
transektene som hulromkartleggingen. Innen hver flate for skjulmåling er substratstørrelser beskrevet 
som dominerende og subdominerende. Substratet er så klassifisert inn i kategorier tilpasset laks og 
sjøørret sitt habitatkrav (tabell 3-2).  

Kategoriene «silt, sand og fin grus» og «fast fjell» er tilnærmede nullområder, der det er svært lite 
ungfisk av laks og ørret. Kategori to er områder med egnet gytesubstrat, mens kategori tre og fire er 
leveområder for parr av ulik størrelse (oppvekstområder). 

Begroing (% mose og alger), dyp, vannhastighet og en skjønnsmessig vurdering av områdets verdi 
som gyte- eller oppveksthabitat er gitt samtidig. 

Tabell 3-2. Bunnsubstrat er delt inn etter følgende skala tilpasset fiskens habitatkrav. Kategori «silt, sand og fin 
grus» og «fast fjell» er tilnærmede nullområder, der det forventes svært lite ungfisk. 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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 Resultater fra kartleggingen 

 Lokalitet 1 – Utfylling i Luktvatnet 

Beskrivelse:  

Lokaliteten er en grunn vik med bølgeslagstrand i nordvestenden av Luktvatnet. Vika har sand og 
grusbunn med innslag av finpartikulært organisk materiale og gytje. Vika er av liten betydning for fisk i 
innsjøen, men ligger relativt nært utløpet til Luktvasselva som har stor verdi.  

 

Figur 4. Undersøkt lokalitet 1, utfylling i Luktvatnet. 

Tiltak og påvirkning: Det vil fylles ut i vika med masser for å bygge opp en veifylling. Foruten 
arealbeslag i selve vika kan det forventes noe spredning av finmasser i forbindelse med 
anleggsvirksomheten. 

Anbefalinger: I anleggsfasen bør det unngås at partikler vaskes ut i vannmassene, og forhindres at 
disse spres til Luktvasselva som har utløpsområde ca. 450 nedstrøms vika. Alternativt tiltak her kan 
være siltskjørt. 
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Figur 5. Substratet er dominert av sand og grus, iblandet noe større stein men med stor grad av 
sedimentering/gjenklogging. 

 Lokalitet 2 – Kryssing av liten sidebekk til Luktvasselva 

Beskrivelse:  

Dette er en svært liten bekk, som muligens kan ha en viss betydning som gyte- og oppvekstbekk fra 
samløpet med Luktvasselva og opp til dagens rør under E6 (figur 6). Røret utgjør et vandringshinder i 
dag. Det er usikkert om bekken har årsikker vannføring og den vurderes å ha lav verdi for fisk. Ingen 
yngel ble observert under befaringen.  

Tiltak og påvirkning:  

Vegen legges nord for og lenger opp i lia enn dagens E6 og vil trolig medføre at bekken legges i rør 
eller kulvert under ny vei.  

Anbefalinger: 

Bekken har marginal verdi for fisk i tiltaksområdet og ingen særlige tiltak vurderes som nødvendige. 
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Figur 6. Lokalitet 2 – Kryssing av liten sidebekk til Luktvasselva. 

  
Figur 7. Liten sidebekk til Luktvasselva. 
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 Lokalitet 3 – kryssing av sidebekk til Hattelva 

Beskrivelse: 

Kulvert under E6 ser ut til å være funksjonell med hensyn på fiskevandring og trenger ingen utbedring 
slik den fremstår i dag. Oppstrøms dagens E6 er elva grovsteinet opp til et elveskille, ca. 50 meter 
oppstrøms fra dagens vei. Området har gode skjulforhold for ungfisk, men fraværende kvaliteter som 
gytehabitat. Det blir trolig svært lite vann i bekken i tørre perioder, men dersom det lages til noen 
kulper som gir overvintringsmulighet for ungfisk vil bekken kunne ha økt verdi for fisk. 

Nedstrøms dagens E6 renner bekken i lavere gradient med variert substrat til samløpet med 
hovedelva. Bekken innehar både gyte- og oppveksthabitat for fisk.  

 

Figur 8. Lokalitet 3 – kryssing av sidebekk til Hattelva. 
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Tiltak og påvirkning:  

Hovedtrase og tilførselsvei medfører at bekken må legges i kulvert/rør over en lengre strekning. 

Anbefalinger: 

Det anbefales å tilrettelegge med kulper/overvintringsområder samt utlegging av gytesubstrat. 
Kulvertløsninger må utformes slik at de ikke medfører et vandringshinder. Nedstrøms dagens E6 
(utenfor tiltaksområdet) bør bekken og kantvegetasjon berøres i minst mulig grad. 
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 Lokalitet 4 - kryssing av større sidebekk til Hattelva 

Beskrivelse:  

Dette er en av de større sidebekkene langs den undersøkte traseen, med egnet gyte- og 
oppveksthabitat i hele den undersøkte bekkestrengen. Yngel ble observert et godt stykke opp i bekken 
ved befaring.  
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Tiltak og påvirkning:  

Hovedtraseen til vegen og en tilførselsvei vil krysse denne bekken og medføre at den legges i kulvert 
eller rør på lengre strekninger. Hovedtraseen vil komme i samme området som dagens E6, 
tilførselsvei noe oppstrøms.  

Anbefalinger: 

Kulvert/ rør under dagens E6 har et fall på ca. 10 cm til nedenforliggende kulp ved lav vannføring på 
befaringstidspunktet og ny kulvert bør senkes ned i elvebunnen. Det er svært gode gyteforhold i hele 
bekkens lengde i tiltaksområdet som ikke bør forringes. Hvis de forringes bør de istandsettes etter 
anleggsgjennomføring. 

Se bakerst i rapporten for forslag til utforming av kulvert samt istandsettelse av bekkeløp. 
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 Lokalitet 5 – Hatten bru 

Beskrivelse: 

Elvelokaliteten i Hattelva er et stryk med storsteinet substrat som hovedsakelig har verdi som 
oppvekstområde for ungfisk. Det kan forekomme flekkvis gyting i småkulper i stryket, men dette antas 
å være helt marginalt. Under kartlegging ble det snorklet ca. en kilometer med elv oppstrøms brua, 
samt noen hundre meter nedstrøms. Viktig å merke seg er det at elva oppstrøms dagens E6-bru har 
flere kilometer med stedvis utmerkede habitatkvaliteter for gytefisk. Det finnes også områder med 
gode gytehabitater et par hundre meter nedstrøms. I den sammenhengen er tiltaksområdet for 
brukryssingen verdifullt som oppvekstområde for ungfisk som klekker oppstrøms.  

Detaljert substratbeskrivelse finnes i vedlegget. 

 

Figur 9. Ny brukryssing kommer ca. 40 m nedstrøms dagens E6-bru. 
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Tiltak og påvirkning:  

Ny E6 vil krysse elva ca. 40 meter nedstrøms dagens E6 og støttes av to pilarer i selve elva samt ett 
landkar ut mot hver side. Påvirkningen i forhold til fisk og akvatisk biologi er liten, fordi det ikke finnes 
gyteområder her.  

 

Anbefalinger: 

Det bør unngås at elveløpet snevres inn mer enn nødvendig ved brukryssingen fordi dette vil øke 
vannhastigheten og endre substratsammensettingen nedstrøms brua. Dette vil i sin tur kunne endre 
på habitatkvaliteten i det potensielle gyteområdet som ligger ca. 200 meter nedstrøms.  

Det anbefales at det i istandsettelse benyttes tilsvarende grov stein som finnes i elveløpet på stedet i 
dag. 
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 Lokalitet 6 - kryssing av Kaldåga 

Beskrivelse: 

Kaldåga er som navnet antyder en kald elv og ikke avmerket som anadrom i lakseregisteret (se kart 
øverst i rapporten). De nederste ca. 200 meterne renner elva i glattstrøm/ lette stryk med middels 
gode funksjonsområder for fisk. Ca. 200 oppstrøms innløp i Ømmervatnet starter det første av en 
rekke hindre for oppvandrende fisk. 
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Figur 10. Kaldåga i tiltaksområdet for veikrysningen er bratt og har liten verdi for fisk. 
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Figur 11. Det første av en rekke vandringshindre i Kaldåga, ca. 200 meter oppstrøms innløp i Ømmervatnet. 

Tiltak og påvirkning:  

Veien krysser Kaldåga i et område som har liten eller ingen verdi for fisk. Påvirkningen fra veien 
begrenser seg derfor til eventuell avrenning i anleggs- og driftsfase med Ømmervatnet som resipient. 

Anbefalinger: 

Det anbefales ingen særskilte tiltak bortsett fra å begrense avrenning til vassdraget. 
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 Lokalitet 7 – Strauman bru 

Beskrivelse: 

Fra Ømmervatnet veksler elva fra stryk til dype kulper, og noen steder renner den i flere løp. Elva er 
variert og har stor variasjon i strømforhold, dyp og habitat i dette området og er et flott stykke 
vassdragsnatur med urørt preg. Selve krysningspunktet for brua har et slikt preg. Bonitering og 
kartlegginig av skjul viser imidlertid at bunnsubstratet er relativt pakket, noe som medfører at det ikke 
gir mye skjul for ungfisk. Det er mindre, flekkvise områder med egnet gytegrus, men området har trolig 
middels verdi som gytehabitat.   

 

 

 

Tiltak og påvirkning:  

Ny E6 vil krysse elva oppstrøms dagens E6 og støttes av to pilarer i selve elva samt ett landkar ut mot 
hver side. Brua vil i sin helhet ha stor påvirkning på et stykke elvenatur med stor heterogenitet, men 
påvirkningen på fiskehabitat vurderes som middels, men likevel litt begrenset fordi det ikke er større, 
utpregede gyteområder som berøres.   
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Anbefalinger: 

Etter anleggsfase bør elva istandsettes ved at det det legges ut noen steingrupper (steinstørrelser opp 
til 1 meter) opp- og nedstrøms brua, samt naturlig elvegrus i størrelse 2- 10 cm som plasseres 
flekkvis. Dette vil kompensere for tapt habitat som følge av brupilarer.  
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 Lokalitet 8 – kryssing av bekk ved Lamoskogen 

Beskrivelse av lokalitet: 

Bekken som renner inn fra vest er stilleflytende, men har gode gyteforhold. Bekken er av de større 
sidebekkene i tiltaksområdet og har høy verdi for fisk. Det ble observert ungfisk under befaring. Fisken 
kan vandre et stykke opp i bekken og det er nok vanndekke til gyting, oppvekst og overvintring.  

 



 

 
Oppdragsnr.: 5166735   Dokumentnr.: RA-REG-06   Versjon: J01 

E6 Helgeland Sør  |  Kartlegging av habitat for fisk i Fusta og sidebekker - parsell 6 og 7 

 
 

x:\nor\oppdrag\sandvika\516\67\5166735\5 arbeidsdokumenter\64 ytre miljø\1 - akvatisk miljø\parsell 6 og 
7\rapportering\2017-08-28_ferdig rapport\rapport til svv\e6hs_kartlegging av fiskehabitat ved parsell 6 og 7.docx 

2017-08-27  |  Side 29 av 33 
 

 

Figur 12. Dagens E6 krysser over kulvert med sammenhengende elvebunn. 

Tiltak og påvirkning: 

Ny E6 legges noe lenger vest enn dagens trase, men inngrepet i bekken blir trolig begrenset.  

Anbefalinger: 

Dersom kryssing skal gjøres ved rør eller kulvert bør denne dykkes ned under dagens elvebunn og 
det må forhindres at det skapes en barriere for oppvandrende fisk. Slik som bekk og kulvert ligger i 
dag bør være et mønster for evt nye tiltak. 

Kantvegetasjon langs bekken bevares i størst mulig grad. Det bør legges ut noen steingrupper etter 
anleggsarbeidet (steinstørrelse på 30-50 cm i diameter) for å gi skjul for fisk av ulike størrelser. 
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 Innspill til avbøtende tiltak 
Anleggsarbeid i områder nær bekker og elver bør gjennomføres så skånsomt som mulig, slik at 
inngrep i, og skader på kantsonevegetasjonen blir begrensede. I det følgende beskrives prinsipper 
gjeldene for kulvert/ rør, samt omlegging av bekk. 

 Kulvert og rør 

Kulvert eller andre konstruksjoner skal ikke skape vandringshinder for fisk. Hele poenget er å unngå at 
det blir et fall i utløpet av kulverten, og at nivåforskjellen er den samme i nederste del av kulvert og i 
kulp nedstrøms. Dette gjøres ved å dykke den slik at bunnen på kulvert eller rør legges 0,5-0,7 meter 
under elvebunnen. Deretter legges naturlig elvesubstrat på plass inne i kulvert /rør med tilsvarende 
0,5-0,7 meter tykkelse. Viktig at nedstrøms kulp har tilstrekkelig dyp (minimum 0,5 meter) slik at fisk 
kan stoppe opp der før den svømmer videre inn. I nedstrøms ende må det erosjonssikres slik at det 
ikke undergraves over tid. I fremkant/nedstrøms kulverten etableres det en naturlig steinterskel slik at 
det dannes et vannspeil som strekker seg oppstrøms og sikrer vanndekke i kulverten også på lave 
vannføringer. Prinsippet er illustrert i figuren under. 

 

 
Hvis det blir mer enn 5 % helning i kulverten må det etableres tverrlameller eller terskelkulper inne i 
kulverten. Slike overløp må ha en lavvannsrenne (v-overløp) og ikke ha større høydeforskjell på over- 
og undervann enn 15 cm.  

 Viktige hensyn ved omlegging av bekk og istandsettelse  

Det bør som en hovedregel unngås at bekken erosjonssikres der det ikke er nødvendig av hensyn til 
veg eller annen infrastruktur. Det er gunstig at nedre del av bekken mot vatnet kan utvikle seg som 
flomløp, slik den ser ut på stedet i dag. Bekken foreslås utført med snirklete løp som vist under. Dette 
er viktig for å legge til rette for naturlige elveprosesser som avsetting av finmateriale og graving i 
yttersvinger som gir viktige leveområder for fisk.  

Naturlig elvegrus eller morenegrus, med blanding ca. 1-10 cm i diameter legges ut i hauger (2*2 
meter) i bekken på strekningen som er lagt om, for eksempel hver 20 meter. Massene vil fordele seg 
etter litt tid og gi gode forhold for gyting. 
 
I bekken legges det ut enkelt steiner på 20-60 cm som skaper standplasser og skjul for fisk. 
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Eksempel på «riktig» utformet bekk 

 

Eksempel på «feil» utformet bekk 

 

 

 

Bekken er en gravet grøft, 
erosjonssikring begrenser seg 
yttersvinger og kritiske punkter. Dette 
er besparende økonomisk og 
miljømessig gunstig (Foto: Lars 
Bendixby). 

Bekken er plastret og gir et sterilt preg og lite gunstige 
betingelser for akvatisk miljø- og landskapsuttrykket (Foto: 
Lars Bendixby). 
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 Vedlegg 

 Data fra skjulmålinger og bonitering 

 



Vannføring  
25-26. juli 2017: 
ca. 27 m3/s Fustvatn Nr:152.4.0

Kartlegger: 
Sandem & 
Bendixby 

Substrat % 
(mm) Begroing (%)

Vann
hast. 
(m/s) UTM 33

Transekt S1 S2 S3
Vektet
 skjul <2 2-12 12-29 >30 Fjell alger moser N Ø

1.1 0.0 0.0 0.0 429896 7322875
1.2 0.0 0.0 2.0
1.3 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.7 2.0 10 70 20 5 0 20 0 0.2-0.5

2.1 5.0 1.0 0.0 429916 7322849
2.2 2.0 0.0 0.0
2.3 0.0 0.0 0.0

2.3 0.3 0.0 3.0 5 30 30 35 0 50 10 0.2-0.5

3.1 1.0 1.0 2.0 429905 7322743
3.2 4.0 3.0 3.0
3.3 4.0 6.0 0.0

3.0 3.3 1.7 14.7 0 20 40 40 0 0 1

4.1 1.0 4.0 1.0 489882 7322716
4.2 0.0 0.0 0.0
4.3 3.0 4.0 1.0

1.3 2.7 0.7 8.7 10 20 30 40 0 0 0 1

5.1 0.0 1.0 5.0 429871 7322684
5.2 2.0 2.0 0.0
5.3 2.0 0.0 0.0

1.3 1.0 1.7 8.3 10 20 30 40 0 0 0 1

6.1 3.0 0.0 0.0 428423 7317638
6.2 3.0 0.0 0.0
6.3 1.0 1.0 1.0

2.3 0.3 0.3 4.0 20 40 35 5 0 30 10 <0.5

7.1 0.0 0.0 0.0 428487 7317596
7.2 0.0 0.0 0.0
7.3 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 30 40 30 0 0 30 10 <0.5

8.1 0.0 0.0 0.0 428552 7317525
8.2 0.0 0.0 0.0
8.3 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 20 10 70 0 0 <1

9.1 0.0 0.0 0.0 428587 7317478
9.2 4.0 0.0 0.0
9.3 0.0 0.0 0.0

1.3 0.0 0.0 1.3 30 50 20 70 0 <0.5

10.1 5.0 10.0 5.0 428582 7317422
10.2 4.0 0.0 0.0
10.3 1.0 0.0 0.0

3.3 3.3 1.7 15.0 5 30 35 30 0 50 <0.5



Skjulmålinger - bilder

Lokalitet 5 – Hatten bru (og nedstrøms samløp med lokalitet 4)



Transekt 1

Ytterst (1.1) Midt (1.2)

Innerst (1.3)



Transekt 2

Ytterst (2.1) Midt (2.2)

Innerst (2.3)



Transekt 3

Ytterst (3.1) Midt (3.2)

Innerst (3.3)



Transekt 4

Ytterst (4.1) Midt (4.2)

Innerst (4.3)



Transekt 5

Ytterst (5.1) Midt (5.2)

Innerst (5.3)



Lokalitet 7 – Strauman bru



Transekt 6

Ytterst (6.1) Midt (6.2)

Innerst (6.3)



Transekt 7

Ytterst (7.1) Midt (7.2)

Innerst (7.3)



Transekt 8

Bilder mangler



Transekt 9

Ytterst (9.1) Midt (9.2)

Innerst (9.3)



Transekt 10

Ytterst (9.1) Midt (9.2)

Innerst (9.3)
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Til:  Skanska AS/ Statens vegvesen  

Fra: Norconsult v. Annlaug Meland 

Dato 2018-01-16 

E6 Helgeland - parsell 6 - supplerende vurdering av 

virkning på fisk 

Innledning 

Dette notatet supplerer og henviser til eksisterende rapport vedr. kartlegging av fiskehabitat ved 
parsell 6 og 7, datert 27.8.2017 (Norconsult rapportnummer - RA-REG-06, (Bendixby & Sandem, 
2017)). Etter at feltundersøkelser ble utført langs parsell 6 har planene blitt noe endret, og det kan 
være aktuelt med en del geotekniske stabiliseringstiltak på flere steder som vil berøre hovedelva 
(Fustavassdraget), men også en del sidebekker. I dette notatet blir det gjort en enkel vurdering av 
mulige virkninger av disse tiltakene, samt at noen avbøtende tiltak blir foreslått. Fordi det er gjort 
planendringer er det nå nødvendig med en vurdering av hvilke virkninger dette kan ha for fisk og 
akvatisk biologi. 

Det er ikke gjennomført nye feltundersøkelser, og vurderingene i dette notatet er basert på undersøkte 
elvestrekninger i nærheten sommeren 2017, samt faglig vurdering basert på blant annet flyfoto og 
faglig erfaring. Derfor er vurderingen gjort med grunnlag i føre-var-prinsippet i Naturmangfoldloven § 
9, der det «skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet» når ikke 
tilstrekkelig kunnskap foreligger.  

Området i Luktvasselva der det kan være aktuelt å ha anleggsaktivitet helt ned til elvekanten på en 
strekning på 3-400 m samt en strekning på ca 200 m med stabiliserende tiltak i elvekant og elv, er ikke 
undersøkt og således ikke godt nok utredet mhp fisk og ferskvannsbiologi. Det bør vurderes om dette 
må vurderes opp mot paragrafene i Vannressursloven og om dette egentlig er KU-pliktig. Relevante 
instanser er NVE og Fylkesmannen.  

Vurderingene gjort av øvrige elve- og bekkekryssinger som ikke er vurdert i notatet er dekket av 
overnevnte rapport. Det vises for øvrig også til beskrivelse av Fustavassdraget i samme rapport. 

Vurdering 

Kryssing av Straumanelva (Strauman bru) (lok 7 i rapport RA-REG-06) og 
stabiliserende tiltak i og langs Straumanelven 

I reguleringsplanen er det tatt høyde for at det kan bli geoteknisk stabiliseringstiltak i Straumanelva, jf. 
figur 1, samt mulig arbeid i sidebekk i forbindelse med bekkekryssing. I tillegg er elvekantområdene på 
til dels begge sider av elven regulert til LNFR-område med midlertidig anlegg- og riggområde.  

Delene av Straumanelva som kan berøres ut over områdene nord for eksisterende bru ble ikke 
kartlagt i juli 2017 (Bendixby & Sandem, 2017).   

Straumanelva som renner fra Ømmervatnet og ned til Mjåvatnet er variert og har stor variasjon i 
strømforhold, dyp og habitat i dette området og er et flott stykke vassdragsnatur med urørt preg. 
Omtrent hele strekningen har også intakt kantvegetasjon. Krysningspunktet for ny bru og områdene 
som kan berøres av stabiliserende tiltak har et slikt preg. Områdene rundt ny bru og ned til 
eksisterende bru viser etter kartlegging av skjul og bonitering at bunnsubstratet er relativt pakket, og at 
det derfor er mindre skjul til ungfisk. Ellers har området en middels verdi som gytesubstrat. For 



 

NOTAT 
Oppdragsgiver:  Skanska Norge   

Oppdragsnr.: 5166735   Dokumentnr.: NO-REG-02   Versjon: B01  

 

 

\\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\sandvika\516\67\5166735\4 resultatdokumenter\41 rapporter\06 mjåvatn - angermoen - 
skjåmyra\notater\no-reg-02 parsell 6 - supplerende vurdering av virkning på fisk.docx 

2018-01-16  |  Side 2 av 13 
 

områdene nedenfor dagens bru er det noen strykpartier samt stilleflytende områder, og det kan antas 
at det vil være både gyteområder samt oppvekstområder for ungfisk på strekningen.  

Alle inngrep i planlagte tiltak som strekker seg ut i selve Straumanelva må begrenses til et minimum, 
og bør bestrebes å unngås jf. tiltak om tilbaketrukket plastring i eget kapittel under. Ved «worst case» 
inngrep vil hele de blåmerkede områdene i figur 1 berøres med plastring langs kant og ut i elven. 
Dette vil føre til at den store variasjonen av habitat som finnes på elvestrekningen vil bli mer homogen, 
og dermed mindre egnet for spesielt gyting. Ved plastring på elvekanten og ut i elven bør plastringen 
helst trekkes tilbake fra elven eller senkes jf. tiltak beskrevet i eget kapittel under. Kantvegetasjon 
langs vassdraget bør bevares, og det anbefales på en generell basis at det settes av en sone langs 
elven hvor det ikke skal eller må gjøres inngrep. Sonen bør helst være 10 meter bred, eller minimum 5 
meter. Ved inngrep i kantsonen må det legges til rette for reetablering etter endt anleggsarbeid.   

 

Figur 1 Utsnitt av plankart til reguleringsplanen parsell 6 ved Straumanelva.  

Kryssing av Kaldåga 

Kaldåga er vurdert til å ha en kort anadrom/fiskeførende strekning på omtrent 200 meter i nedre del 
før utløp i Ømmervatnet. Elven ble befart i juli 2017 (Bendixby & Sandem, 2017). I årsrapport fra 2015 
og 2016 for reetableringsprosjektet i Vefsnaregionen etter rotenonbehandling er det elfisket i Kåldåga 
for å se utviklingen for reetablering av ørretstammene i Fustavassdraget (Holthe, Bjørnå, & Lo, 2015) 
(Holthe, Bjørnå, & Lo, 2017). Ny E6 skal krysse elven ovenfor anadrom strekning. På planlagt berørt 
strekning vil elven rettes ut ved at en mindre odde må tas bort grunnet sørpeskredfare. I anleggsfasen 
kan sprenging ovenfor fiskeførende strekning føre til en begrenset periode av høyt innhold av 
sprengsteinpartikler, samt andre partikler grunnet arbeid i elven. Fiskeførende strekning i Kaldåga er 
kort, og har derfor ikke en egen fiskebestand. Det forventes ikke at inngrepene som er planlagt utført 
ovenfor fiskeførende strekning i Kaldåga vil ha noen permanent effekt på fisk i Kaldåga, men det er 
viktig å begrense utslipp av partikler til elven i anleggsfasen.  
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Figur 2 Kryssing av Kaldåga ved Ømmervatnet. Utsnitt fra plankart til reguleringsplan for parsell 6. 

Kryssing av Hattelva (Luktvasselva) med Hatten bru og stabiliserende tiltak i og langs 
elven 

Området for bygging av ny bru over Hattelva ble undersøkt i juli 2017.  Kartleggingen strakk seg fra 
sidebekk som renner inn i hovedelven ovenfor brukryssing og et stykke nedenfor bruen (Bendixby & 
Sandem, 2017). Området fra dagens bru og nedstrøms nytt kryssingssted er preget av stryk med 
storsteinet substrat som stort sett har verdi som oppvekstområde for ungfisk, og det ble vurdert at det 
er marginalt med potensial for gyting på strekningen. Oppstrøms dette området er det vurdert at 
områder flere km oppstrøms har gode gytemuligheter (figur 4), og området ved bruen er et viktig 
oppvekstområde for ungfisk klekket lenger oppe. Hattelva/Luktvasselva er på lik linje som 
Straumanelva en elv som er har et urørt preg med stor variasjon i elvehabitat.  

I reguleringsplan for parsell 6 er det også tatt inn en del geoteknisk stabiliserende tiltak både ved 
kryssing av Hattelva, samt en strekning nordover fra bruen på vestsiden av elven (figur 3). Områdene 
nord for eksisterende bro vil fortrinnsvis ha tilbaketrukke plastring fra elven, men det kan bli noe 
inngrep i en begrenset bredde i elvebunnen. Det forventes ikke at brubygging over Hattelva vil ha 
noen særskilt virkning for fisk, da dette området ikke fremstår som et godt gytehabitat, men heller er et 
oppvekstområde for ungfisk. Men dette forutsettes at elven ikke snevres inn slik at det blir andre 
strømningsforhold. Avbøtende tiltak som nevnt i rapport RA-REG-06 bør legges til grunn for ny bru 
(Bendixby & Sandem, 2017).  

Stabiliserende tiltak som kan være aktuelt nord for ny og gammel bru vil berøre elvekanten, med 
erosjonssikring på land. Det vil muligens bli inngrep i elven på et kortere strekk. Inngrep som strekker 
seg ut i selve Hattelva må begrenses til et minimum, og helst unngås. Særlig gjelder dette for 
områdene oppstrøms dagens E6-bru (se figur 5).  

Ved utførelse av stabiliserende tiltak slik områdene er foreslått regulert, vil kantvegetasjonen langs 
vassdraget fjernes grunnet plastringstiltak og bygging av bru. Stabiliserende tiltak i selve elven kan 
påvirke den store variasjonen av habitat som finnes på elvestrekningen og gjøre habitatdiversiteten 
lav, og dermed kunne bli mindre egnet som fiskehabitat. For områder det er areal til det bør 
plastringen trekkes bort fra vassdrag jf. tiltak beskrevet og skildret i eget kapittel under. Er det 
nødvendig med plastring av elvekant og elvebunn, bør plastringen senkes og substrat fra stedet 
tilbakeføres jf. illustrasjon i eget kapittel.  

Kantvegetasjon langs vassdraget bør så langt det er mulig bevares, eller at det blir lagt til rette for 
reetablering etter endt anleggsarbeid.  
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Figur 3 Kryssing av Luktvasselva (Hattelva), samt stabiliserende tiltak i og langs elven. Utsnitt fra plankart til 
reguleringsplan for parsell 6 

 

Figur 4 Området ovenfor eksisterende bro over E6. Bildet tatt fra utløpet av sidebekk nord for elvekryssing juli 
2017. 
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Figur 5. Særlig området oppstrøms dagens E6- bru er godt egnet fiskehabitat og tiltak i selve elva bør unngås. 

Stabiliserende tiltak i og ved Luktvasselva ved parsell 6 

På en elvestrekning på ca 2-300 m fra Luktvasslimo og nordover er det foreslått regulert til «annen 
veggrunn – tekniske anlegg» for profil 9370-9450, samt LNFR-område med midlertidig anlegg- og 
riggområde (p 9570-9780). Begge reguleringsområdetypene åpner opp for inngrep helt ned i 
elvekanten på omtrent hele strekningen. Videre nordover er ca. 200 m elvestrekning regulert til 
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«midlertidig anlegg- og riggområde #46» (P 9600-9790), der det vil være erosjonssikring i elv (

 

 

). Videre nordover er det regulert til LNFR-område med midlertidig anlegg- og riggområde ( p 9750-
9850). Vegstrekningen sør for Luktvasslimo ned til Hatten bru er planlagt lagt vekk fra elven, med 
LNFR-område langs elven på minst 5-10 meter bredde.  

For denne delen av elven fra Luktvasslimo og nordover er det ikke gjort feltundersøkelser. Elvens 
karakter på strekningen jf. flyfoto (figur 7) gir et preg av at det er for det meste moderat stryk og 
moderat vannhastighet i elven. Elvesubstratet gir et inntrykk av å være til dels grovt, med noe stein 
som stikker opp fra vannet på den aktuelle vannføringen. Med grunnlag i dette vurderes det at 
området er viktig som ungfiskområde med gode skjulmuligheter, mens det trolig kun er flekkvis med 
gyteområder. Det er ellers kantvegetasjon på store deler av strekningen vest for elven hvor tiltakene 
er planlagt. 

For elvekanten på 2-300 m ved Luktvasslimo samt området lenger nord som er regulert til «annen 
veggrunn – tekniske anlegg» og LNFR-område med midlertidig rigg, vil områdene være disponible for 
entreprenør og trolig blir det inngrep helt ned i elvekanten på omtrent hele strekningen. Ev. inngrep vil 
fjerne all kantvegetasjon, som videre kan føre til avrenning til vassdrag. Inngrep i kantsonen på denne 
strekningen bør helst unngås eller begrenses til et minimum. Det anbefales på en generell basis at det 
settes av en sone langs elven hvor det ikke skal gjøres inngrep. Sonen bør helst være 10 meter bred, 
eller minimum 5 meter. 

Planlagt tiltak med plastring av elvekanten og deler av elvebunnen på ca 200 m av vestlig elveside, 
bør begrenses til et minimum og helst unngås. Tiltaket vil fjerne all kantvegetasjon, og endre hele 
elvekanten og deler av elvebunnen med plastring. Stabiliserende tiltak i selve elven kan påvirke 
variasjonen av habitat som finnes på elvestrekningen og gjøre habitatdiversiteten lav, og dermed 
kunne bli mindre egnet for spesielt gyting. Om det er areal til det, bør plastringen trekkes bort fra 
vassdrag jf. tiltak beskrevet og skildret i eget kapittel under. Er det nødvendig med plastring av 
elvekant og elvebunn bør plastringen senkes og substrat fra stedet tilbakeføres jf. illustrasjon i eget 
kapittel. Etter endt arbeid bør det legges til rette for revegetering av kantvegetasjon langs hele den 
berørte strekningen, samt at ved evt. istandsetting anbefales at det benyttes tilsvarende stein som 
finnes i elveløpet på stedet i dag.  
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Figur 6 Mulig anleggsaktivitet helt ned til elvekanten i fra Luktvasslimo og 200-300 m nordover, 200 m videre 
nordover med plastring ut i elven samt midlertidig anleggsaktivitet helt ned til vannkanten ca 100 m videre 

nordover fra plastringsområdet. Utsnitt fra plankart til reguleringsplan for parsell 6. 
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Figur 7 Flyfoto av elvestrekning ved Luktvasslimo og nordover hvor bygging av ny E6 kan føre til inngrep i 
elvekanten samt plastring også av elvebunnen.  

Innspill til avbøtende tiltak 

Nedenfor er det enkelt beskrevet og illustrert aktuelle tiltak for å redusere de fysiske tiltakenes effekt 
på fisk og andre vannlevende organismer. Dette kapittelet supplerer tiltak for elvekryssing som er 
beskrevet i rapport RA-REG-06 (Bendixby & Sandem, 2017). 

Tilbaketrukket plastring 

Fortrinnsvis bør alle tiltak ut i vassdrag reduseres til et minimum eller unngås. Er det nødvendig med 
plastring ned mot vassdrag hvor det er plass til det, bør tilbaketrukket plastring vurderes.  Ved å trekke 
plastringen unna elvebredden bør det tilføres naturtypisk substrat og stein som skaper variasjon, skjul 
og hydraulisk ruhet. Variasjon i strømningsmønster, habitatdiversitet og skjul for ungfisk i området kan 
opprettholdes.  
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Figur 8 Tilbaketrukket erosjonssikring, og gjerne nedgravd. Dette gir plass til naturtypiske elvebredder og mer 
flomvann. Stein og substratsammensetning velges etter elvetype, gradient og vannføring. Hentet fra (Pulg, et al., 
2017). 

Senket plastring og uregelmessig steinutlegging 

Ved plastring langs elvekanten og ut i elven bør eksisterende substrat fjernes før plastring. Videre bør 
steinutleggingen legges uregelmessig, før opprinnelig elvesubstrat blir lagt tilbake på lokaliteten. Se 
illustrasjon fra Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø i figur 9 (Pulg, et al., 2017). Dette øker skjul 
for fisk i alle stadier, øker lokal strømnings- og substratdiversitet. Denne sikringstypen er i 
utgangspunktet like varig som konvensjonell sikring. Dette bør gjøres i kombinasjon med 
revegeteringstiltak for kantvegetasjon beskrevet under. 
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Figur 9 Uregelmessig steinutlegging gir mer variasjon og skjul enn glatt plastring eller muring. Variasjon i 
steinoverflaten kan godt være >1m i større elver og ved store steindiameter (Pulg, et al., 2017).  

Revegetering av kantvegetasjon i plastring/flomsikring 

Om kantvegetasjonen må fjernes grunnet plastring, fylling eller lignende må det legges til rette for 
revegetering. Det blir viktig å legge opp til at kantvegetasjon får vokse fritt langs elva.  
Kantvegetasjonen bidrar til biologisk mangfold i og lands vassdrag, og bidrar vesentlig til 
næringsgrunnlag for fisk samt gir skjul for fisk. Vegetasjonen kan også redusere forurensing og 
finsedimentering, særlig overvann og redusere erosjon og stabiliserer naturlige bredder. Eksempel på 
revegetering i plastring er illustrert under, med utlegging av vegetasjonstuer/torv og å klemme 
småbusker(stedegne) med jord ned i sprekker mellom steinblokker (figur 10). Ut over dette bør det 
legges på vekstmasser langs elvekanter etter endt anleggsaktivitet for å sikre naturlig revegetering av 
kantvegetasjonen. 

 

Figur 10 Vegetasjonstuer etableres i jordlag på steinforbygning. Planter og busker klemmes ned mellom steinene. 

Konklusjon og sammendrag 

Alle inngrep som strekker seg ut i selve i elva bør begrenses til det minimale, og særlig inngrep i 
Straumanelva og Hattelva (Luktvasselva) utover kryssing bør unngås. Dette da elvene er preget av å 
være urørt med en stor variasjon i habitattyper, fra stryk til stillere parti samt ulike dyp. Tiltak som 
strekker seg ut i elva vil ødelegge kantsonen som er svært viktig biologisk sett. 

Området i Luktvasselva der det kan være aktuelt å ha anleggsaktivitet helt ned til elvekanten på en 
strekning på 3-400 m samt en strekning på ca 200 m med stabiliserende tiltak i elvekant og elv, er ikke 
undersøkt og således ikke godt nok utredet mhp fisk og ferskvannsbiologi. Det bør vurderes om dette 
må vurderes opp mot paragrafene i Vannressursloven og om dette egentlig er KU-pliktig. Relevante 
instanser er NVE og Fylkesmannen.  

Begge elvene er viktige for ungfiskproduksjon for fisk i nærliggende innsjøer, men også 
Fustavassdraget som helhet. Nedenfor er verdi og påvirkning med anbefalte tiltak for vurderte 
strekninger i dette notatet tatt med. Tabellen supplerer tabell fra rapport RA-REG-06 (Bendixby & 
Sandem, 2017) og tiltakene er nærmere beskrevet i eget kapittel over. 

Tabell 1 Oppsummering av planlagt berørte strekninger dekket av dette notatet. Tabellen supplerer tabell i rapport 

RA-REG-06 (Bendixby & Sandem, 2017). 
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Lokalitet Verdi* 
for fisk 

Påvirkning Anbefalt tiltak 

Straumanelva, bru 
og strekning 
nedstrøms 

middels 
til stor 

Den store variasjonen av habitat 
som finnes på elvestrekningen vil 
bli mer homogen, og dermed 
mindre egnet for spesielt gyting. 
Området nord for brua bør helst 
ikke berøres med plastring.  

- Ved plastring bør plastringen 
helst trekkes bort fra elvekanten, 
eller om nødvendig med plastring 
i elven og elvekanten må 
plastringen senkes ved at 
elvesubstratet fjernes og 
tilbakeføres etter endt plastring.  
-  Etter anleggsfase bør elva i 
området for brukryssingen 
istandsettes ved at det det legges 
ut noen steingrupper 
(steinstørrelser opp til 1 meter) 
opp- og nedstrøms brua, samt 
naturlig elvegrus i størrelse 2- 10 
cm som plasseres flekkvis. Dette 
vil kompensere for tapt habitat 
som  
- Det bør strebes å legge en sone 
hvor det ikke skal være inngrep 
langs vassdraget for å bevare 
elvekanten og kantvegetasjonen. 
Sonen bør helst være 10 meter 
bred, eller minimum 5 meter. 
- Det bør legges til rette for 
revegeterering av 
kantvegetasjon. 

Kaldåga Liten Det forventes ikke at inngrepene 
som er planlagt utført ovenfor 
fiskeførende strekning i Kaldåga, 
vil ha noen permanent effekt på 
fisk i Kaldåga. 

Det anbefales ingen særskilte 
tiltak bortsett fra å begrense 
avrenning til vassdraget i 
anleggsfasen. 

Hattenbrua middels-
stor 

- Det forventes ikke at 
brubygging over Hattelva vil ha 
noen særskilt virkning for fisk, da 
dette området ikke er preget av 
gyting, men heller er et 
oppvekstområde for ungfisk. Men 
dette forutsetter at elven ikke 
snevres inn slik at det blir andre 
strømningsforhold. 
- Ved utførelse av stabiliserende 
tiltak slik områdene er foreslått 
regulert, vil kantvegetasjonen 
langs vassdraget fjernes grunnet 
plastringstiltak og bygging av bru. 
Stabiliserende tiltak i selve elven 
kan påvirke den store 
variasjonen av habitat som finnes 
på elvestrekningen og gjøre 
habitatdiversiteten lav, og 
dermed kunne bli mindre egnet 
som fiskehabitat. 

- Ved plastring bør plastringen 
helst trekkes bort fra elvekanten, 
eller om nødvendig med plastring 
i elven og elvekanten må 
plastringen senkes ved at 
elvesubstratet fjernes og 
tilbakeføres etter endt plastring.  
- Det bør unngås at elveløpet 
snevres inn mer enn nødvendig 
ved brukryssingen fordi dette vil 
øke vannhastigheten og endre 
substratsammensettingen 
nedstrøms brua.  
- Det anbefales at det ved 
istandsettelse benyttes 
tilsvarende stein som finnes i 
elveløpet på stedet i dag. 
- Det bør legges til rette for 
revegeterering av 
kantvegetasjon. 
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Luktvasselva fra 
Luktvasslimo og ca 
6-700 m nordover 

middels Tiltaket vil fjerne all 
kantvegetasjon, og endre deler 
av elvekanten med plastring. Ved 
utførelse av stabiliserende tiltak, 
vil den store variasjonen av 
habitat som finnes på 
elvestrekningen bli mer 
homogen, og dermed mindre 
egnet for spesielt gyting. 

- Det bør strebes å legge en sone 
hvor det ikke skal være inngrep 
langs vassdraget for å bevare 
elvekanten og kantvegetasjonen, 
særlig for områder med 
midlertidig anleggsaktivitet. 
Sonen bør helst være 10 meter 
bred, eller minimum 5 meter. 
- Ved plastring bør plastringen 
helst trekkes bort fra elvekanten, 
eller om nødvendig med plastring 
i elven og elvekanten må 
plastringen senkes ved at 
elvesubstratet fjernes og 
tilbakeføres etter endt plastring.  
- Etter endt arbeid bør det legges 
til rette for revegetering av 
kantvegetasjon langs hele den 
berørte strekningen, samt at ved 
evt. istandsetting anbefales at det 
benyttes tilsvarende stein som 
finnes i elveløpet på stedet i dag. 

*verdi basert på noen feltundersøkelser juli 2017, samt faglig vurdering.  
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