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Gaula-vassdraget

• Ca 200 km anadrom strekning
• 687 rettighetshavere
• 7-8000 tilreisende fiskere
• 55 000 fiskedøgn
• Norges mest besøkte lakseelv
• GBM 25 817 kg hunnfisk
• Lange tradisjoner for sportsfiske

• Jobbet mye med bekkerestaurering 
• Kombinerer tiltak og kunnskapsformidling



Fysiske årsaker til svekket produksjon

• Vei, jernbane, landbruk, fjerning av kantvegetasjon, avløp, 
annen infrastruktur, grusuttak.

• Elveforbygninger og erosjonssikring har gjort at naturlig 
«elvedynamikk» er svekket.

• Arrestert elv fører til mangel på masser og økt vannhastighet 
som fører til senkning av elvebunn.

• Resultatet blir et habitat som er dårlig egnet både for gyting 
og oppvekst samt tilgang til bekker forsvinner.







Situasjonen for sjøørret I Gaulavassdraget



Bakgrunn for 
bekkeprosjekt

• Fra rapporter/undersøkelser

• Egne observasjoner

• Fra henvendelser

• Antall henvendelser øker 
ved medieoppslag



Prioritering av prosjekter

• Lavthengende frukter

• Vilje hos påvirker

• Vilje hos grunneier

• Finansiering

• Geografisk plassering

Sørg for å ha en god dialog med påvirker!!



Utredningsfase
• Skaff bakgrunnsinfo om bekken

• Rapporter 
• Vannstatus
• Ungfiskundersøkelser
• Snakk med grunneiere/lokale
• Sjekk gamle og nye flyfoto
• Kart

• Systematiser informasjon
• Lag faktaark

• Bilder

• Hva er flaskehalsen og hvordan løse dem?

• Hvilken rolle skal elveierlaget ha?

• Beregn kostnader (Søknadsfrist 15/1)
• Små prosjekter direkte søknad på tiltak
• Større prosjekter søknad på prosjektering



Prosjekterings- og søknadsfasen 
(avhenger av hva som skal gjøres)

Oppstartsbefaring med bred deltagelse

• Kommune

• Avklar planstatus (Behov for dispensasjoner)

• Be om veiledning til godkjenningsprosess

• Statsforvalteren og NVE (sektormyndigheter)

• Påvirker

• Grunneier

• Evt Entrepenør

• Vannområdekoordinator



Godkjenninger

• Planstatus?

• Dispensasjon

• Godkjenning iht forskrift om fysiske 
tiltak

• Obs ved jernbane (jernbaneloven)

• Lukking av vilkår

• Byggesøknad

Etabler god dialog med Statsforvalter og 
Kommune



Omfattende prosess

Avklaring Myndighet Utført: Status:

Dispensasjon fra byggegrense langs vassdrag K OK OK

Dispensasjon fra vegformål i kommunedelplan K OK OK

Dispensasjon byggegrense veg FK ok uavkl 18/3

Plan for terrengbehandling FM ok ok

Plan for istandsetting FM ok ok

Plan for revegetering FM ok ok

Plan for tilbakeføring av arealer til det formål som er vist i planen FM ok ok

Plan for å hindre spredning av lupin FM ok ok

Vurdering naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf nml § 7) (vurderes av K) FM ok ok

Situasjonsplan K ok ok

Avklaring ansvarsrett K ok ok

Byggesøknad K ok ok

Trafikkavviklingsplan



Gjennomføringsfase



Tiltak + kunnskapsformidling



Mye kan gjøres med 
håndmakt















Vi vet at tiltak nytter!!

Morten A Bergan nina



Varmbubekken



Tiltakshaver: Trøndelag Fylkeskommune
Prosjekterende: Sweco
Utførende: Aune Maskin
Prosjektleder: T Rognes
Finansiering: Miljødir og Trøndelag Fylkeskommune



Habitat-tiltak sammen med øya Landbruksskole



Øvre del
Tiltakshaver: Melhus Kommune
Prosjekterende: Sweco
Prosjektleder: T Rognes
Finansiering: Melhus Kommune



Lynga





Bygg lokal entrepenørkompetanse !!





Oppsummering
• Avklar status og flaskehalser

• For- og etterundersøkelser

• Be om hjelp

• Avklar elveierlagets rolle

• Kombiner tiltak og kunnskapsformidling

• Tenk involvering og dialog

• Påvirker

• Myndigheter

• Grunneier

• Skole/ frivillige/ jeger og fisk

• Legg planer for oppfølging og vedlikehold

• Lag gode sluttrapporter



Takk for 
oppmerksomheten!

E-post: torstein@gaula.no

Telefon: 90597904


