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Introduksjon

En naturlig og uforstyrret bekk gir
grunnlag for stor artsrikdom av vann
levende organismer. Dessverre er det
ikke mange slike bekker igjen i vårt fylke.
De fleste bekkesystemene er påvirket
negativt av ulike typer menneskelige

inngrep. Denne artikkelen fokuserer
spesielt på kystbekker med bestander av
sjøørret. I Østfold er det registrert i over
kant av 40 slike bekker. I noen bekker er
sjøørreten blitt borte, men det oppdages
også stadig nye. Noen av sjøørretbekke
ne er svært små, og enkelte kan ha en
gjennomsnittlig vannføring helt ned i
0,04 m3/sek. Som regel er ørret (Salmo
trutta) eneste fiskeart. Kystbekkene tje
ner som gyte- og oppvekstområder for
sjøørreten, og står for mesteparten av
sjøørretproduksjonen i fylket. Disse små
bekkene er selve grunnlaget for det po
pulære sportsfisket etter sjøørret som
foregår i sjøen. Ulike tiltak i bekkene de
senere åra har bedret forholda for sjø
ørreten mange steder.
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Østfold – et tett befolket
fylke med mye landbruk

Østfold er et fylke med mye landbruks
virksomhet, samtidig som det er for
holdsvis tett befolket. Spesielt gjelder
dette langs kysten, hvor det også er mange
fritidsboliger. Dette innebærer at bekkene
er utsatt for en rekke trusler og inngrep.
Det er for eksempel gjort beregninger
som viser at det i Østfold er lukket mer
enn 150 mil med bekker og grøfter siden
1960. Bekkelukking er ikke lenger tillatt,
men det er mange andre typer inngrep
som kan ha en negativ påvirkning på li
vet i bekken generelt og for sjøørreten
spesielt. Eksempler på dette kan være:
• Kulverter (rør) under veger og jern
bane
• Demninger av ulike slag
• Bekkelukkinger (tidligere)
• Kanaliseringer og bekkerensk
• Forurensing i form av kloakk og
utslipp fra industri m.m.
• Avrenning fra landbruk i form av jord
partikler, gjødsel, sprøytemidler, m.m.
• Fjerning av kantvegetasjon
• Jordbruksvanning og annen type
vannuttak
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Figur 1. Kart over sjøørretbekker i Østfold.
• Endring i nedbørsfelt i form av flat
hogst, byggefelt, industriområder
m.m.
• Fysiske inngrep i sjøområder, for
eksempel mudring, dumping m.m.
• Forsuring
Figuren på neste side viser antall bekker
hvor disse påvirkningene berører sjø
ørretbestandene negativt. Mange av bek
kene er berørt av flere påvirkninger
samtidig, hvorav de fleste er relatert til
landbruksvirksomhet.
De fleste av disse, for eksempel dem
ninger, bekkelukkinger og noen kulver
ter, har betydning ved at de hindrer sjø
ørreten i å nå opp til viktige gyteområder
med gode forekomster av grus- og stein
bunn. I noen tilfeller er kulverter og rør
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under veger og jernbane lagt for høyt,
slik at det dannes et lite vannfall, og fis
ken blir nødt til å hoppe inn i røret for å
komme seg videre til gyteplassene. Dette
kan skape et vandringshinder for fisk og
andre vannlevende organismer. Som of
test kan dette rettes opp ved å anlegge en
eller to terskler på nedsiden av kulver
ten/røret for å heve vannstanden såpass
at fisken fritt kan svømme inn i røret
uten å måtte hoppe.
Mange av de andre faktorene påvirker
vannkvaliteten i negativ retning, for
eksem
pel ulike typer forurensning og
gjenslamming. Inngrep som forringer
leveområdene for ørreten kan for eksem
pel være kanalisering, bekkerensk, fjer
ning av kantvegetasjon, andre typer fy
siske inngrep, samt uttak av vann til ulike
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Figur 2. Antall bekker i Østfold som i en eller annen form er utsatt for påvirkninger
som er negative for sjøørretbestandene.
formål. Ørreten stiller forholdsvis stren
ge krav til vannkvaliteten i en bekk både
når det gjelder pH, oksygeninnhold og
temperatur m.m. I en liten bekk hvor
sjøørretungene skal leve de første 2-3
årene av sitt liv kan det være en tøff kamp
for å overleve. Forsuring er ikke noe
stort problem for sjøørreten i Østfold
fordi de fleste kystbekkene ligger under
tidligere marin grense og har god pH.

Kystbekker i jordbruksland

Så godt som alle kystbekkene i Østfold
renner gjennom områder med jord
bruksaktivitet. Kravet om økt produk
sjonsareal og effektivitet i jordbruket har
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skapt en rekke negative virkninger, både
økologisk, landskapsmessig og trivsels
messig. Pløying om høsten har først til
økt avrenning og gjenslamming av gyte
områder. Ørretrogna som ligger ned
gravd i grusen fra høsten og fram til vå
ren trenger rikelig med oksygen. Silt og
sand som renner ut i bekken tetter igjen
porene i gytegrusen og kan kvele rogna.
Undersøkelser har vist at allerede ved ca.
20 % innblanding av silt og sand i gyte
grusen synker overlevelsen dramatisk,
og ved ca. 40 % innblanding dør så godt
som all rogn. I de senere åra har endret
jordarbeiding ført til en viss bedring med
hensyn til avrenning. Ved å la jordene
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ligge i stubb fram til våren reduseres av
renningen. Planting av gras i en sone
langsmed bekken og i dråg er også et
middel mot avrenning. Både endret jord
arbeiding og grasdekte areal er tiltak
bøndene kan få tilskudd til.
Bevaring av en frodig og tett kantsone
langs bekkene er sannsynligvis det beste
og mest effektive tiltaket mot avrenning/
gjenslamming. Kantsonen har dessuten
en rekke andre funksjoner både som næ
ringskilde for fisk (dryss fra løvtak), som
stabilisator av bekkekant (røtter som
binder), som skjulområde for fisk (under
røtter og overhengende bekkekant), som
temperaturdemper (skygge), og som kor
ridor for pattedyr og fugl. I de senere åra
har det blitt en økende interesse for å ta

ut trær og busker bl.a. langs bekkene til
såkalt energivirke. Dette virket selges i
første rekke til Sverige hvor det brukes til
produksjon av energi. Denne utviklin
gen har ført til økt press på kantsonene
langs viktige sjøørretbekker.
Dessverre havner fremdeles kloakk
fra spredt boligbebyggelse rett i bekken
en del steder. I tørre år med liten vannfø
ring kan belastningen bli for stor og føre
til fiskedød. Krav om bedre renseløsnin
ger og tilkobling til kommunalt avløps
nett har imidlertid ført til bedringer.
Strømstans ved kommunale pumpesta
sjoner for kloakk kan føre til overløp og
akutt forurensning. Gode rutiner i form
av avlastningsbassenger og varsling kan
forhindre dette. Avløpsnettet er i mange

Figur 3. Sjøørretungene tilbringer vanligvis 2 år i bekken før til vandrer ut i sjøen.
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tilfeller gammelt og fullt av lekkasjer.
Kommunene har ansvaret for rehabilite
ring av avløpsnettet, og kan gi innbyg
gerne pålegg om tilkobling til kommu
nalt nett.

Tiltak i sjøørretbekkene

I Østfold har vi de senere åra sett en
økende interesse for å ta vare på sjøørret
bekkene. Både jeger- og fiskerforeninger,
kommuner, grunneiere og andre, har
innsett hvilken verdi disse bekkene har.
Med forholdsvis enkle midler er det mye
positivt som kan gjøres for sjøørreten.
Dette har vi sett flere eksempler på i Øst
fold de senere åra. Anlegging av nye
gyte
områder for sjøørreten har vært

mest populært, men også rensking og ut
bedring av eksisterende gyteområder.
Ofte er det mangel på gytegrus i bekkene
som er ”flaskehalsen” for økt produksjon
av sjøørret, men i mange tilfelle er gode
oppvekstområder for ørretungene vel så
viktig. Variasjon er nøkkelen til et godt
oppvekstområde for sjøørretungene i en
bekk. Ørretungene er territorielle. Dette
betyr at jo flere steiner, røtter og død ved
som finnes i en bekk desto flere sjøørret
unger er det plass til.
Tilførsel av gytegrus av riktig type og
størrelse er som regel et effektivt tiltak,
men det gjelder å gjøre det på riktig måte
og til riktig tid. Først må man ta kontakt
med Fylkesmannen, kommunen og

Figur 4. Mange av småbekkene kan ha oppgang av overraskende stor gytefisk. I bekkene
i Østfold er sjøørreten fredet hele året.
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grunneieren for å innhente de nødven
dige tillatelser. Gytegrusen må så legges
ut på steder i bekken hvor dyp og vann
hastighet stemmer overens med sjøørre
tens krav. Den beste tiden på året for sli
ke tiltak er i august og september. Det er
ofte fasinerende å se hvor hurtig sjøør
reten tar i bruk nye gyteområder. Dette
gjør det også svært meningsfylt å jobbe
med slike prosjekter fordi responsen fra
fisken skjer så fort. Rent pedagogisk er
det også mye å hente ved å jobbe med
slike habitatforbedrende tiltak. Man læ
rer mye om sjøørretens livssyklus og li
vet i bekken generelt. Man erfarer at bek
kene er viktige ikke bare for fisken, men
for det biologiske mangfoldet generelt.
Bekkene kan nærmest betraktes som

”blodårer” i landskapsbildet, livgivende
strenger for både planter og dyr.
Av andre tiltak som har blitt foretatt i
en del av bekkene i Østfold er for eksem
pel fjerning av vandringshindre, utfor
ming av kulper og terskler, bygging av
fisketrapper, stabilisering av bekkekan
ter, planting av kantvegetasjon og fjer
ning av søppel og skrot. Generelt fører
dette også til økt interesse for, og bedre
tilsyn med bekkene. Med stort og smått
er det i Østfold til nå gjennomført et eller
annet tiltak i hele 26 vassdrag med sjø
ørret.
De fleste fysiske tiltak i vassdrag kre
ver tillatelse fra Fylkesmannen, men det
er også en del som grunneieren selv kan
gjøre uten tillatelse. Eksempler på dette

Figur.5. Mye av arbeidet i bekkene er basert på dugnad.
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kan være å hindre forsøpling og foru
rensning, opprettholde en frodig kant
sone langs bekken, avstå fra høstpløying,
anlegge grasdekt areal langs bekkekant
og i dråg, samt foreta grøfting og bekke
rensk mer i tråd med ørretens habitat
krav.

Kommunene og
Fylkesmannen i nøkkelroller

Kommunene har en nøkkelrolle i beva
ringen og utbedringen av sjøørretbekke
ne, men for å kunne utøve den rollen må
de vite hva de har. En god kartlegging av
alle sjøørretbekkene i kommunen er der
for helt avgjørende. I Laks- og innlands
fiskeloven er det et krav om at hensynet
til fiskeinteressene og fiskens leveområ
der skal innpasses i oversiktplanleggingen
etter plan og bygningsloven. God vann
kvalitet i bekkene er første prioritet. Re
habilitering av avløpsnett og kontroll
med spredte avløp er således svært vik
tig. I forbindelse med EUs vanndirektiv
lages det tiltaksplaner i de ulike vannom
rådene. Planene vil være retningsgivende
for både kommuner og andre sektor
myndigheter, og det er viktig at disse føl
ges opp i kommunene. Kommunene kan
også gi tilskudd til grunneierne gjennom
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såkalte SMIL-midler (spesielle miljøtil
tak i landbruket). Blant annet kan man få
tilskudd til å renske opp i og langs bek
ker. I en del tilfeller blir det dessverre
ikke tatt nok hensyn til sjøørretens krav
til miljøet ved slike tiltak. Ofte blir det
for mye fokus på kanalisering og ren
sking, og mindre fokus på det å ta vare
på gyteplasser og oppvekstområder for
fisk. Bedre dialog og planlegging mellom
de ulike etatene i stat og kommune kan
bedre på dette.
Fylkesmannen har en viktig rolle i ar
beidet med å bevare sjøørretbekkene,
bl.a. ved at det kan gis økonomisk støtte
fra statens fiskefond til ulike tiltak. Ofte
er det ikke så mye penger som skal til,
fordi mye av det praktiske arbeidet base
res på entusiasme og dugnad. Fylkes
mannen har også en oppgave i å regis
trere og kartlegge sjøørretbekker, og in
formere kommuner og grunneiere om
dette. I enkelte tilfeller vet selv ikke grunn
eieren at bekken som renner gjennom
hans eiendom har en bestand av sjøørret.
Fylkesmannen kan i tillegg initiere pro
sjekter, kurse og veilede kommuner, JFF
og andre, samt godkjenne tiltaksplaner
og gi de nødvendige tillatelser.
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