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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, 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. 
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Tiltak i Gaula – fire tiltaksområder

Delplan for utvalgte sidebekker til Gaula
Tiltaksplan for fire pilotområder i Gaula *
Tiltaksplan for Gaula
Tiltaksplan for sidevassdrag til Gaula
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• Vi ser det er en utfordring i 
prosjektsammenheng å ha 
Statsforvalteren som tiltakshaver.  
Dette gir en dobbeltrolle med bruk av 
settestatsforvalter som hovedregel. 
Dette er ikke ønskelig.

• Det vi gjør nå er habitattiltak. 
Restaurering er tilbakeføring slik at 
naturlige prosesser (f.eks. 
sedimanttransport og -tilførsel) 
fungerer. Dette utfordrer f.eks. andre 
private interesser som landbruk.

• Finansiering. Nå søker vi ulike påvirkere 
etter midler for hvert tiltak. Ønsker mer 
forutsigbarhet og kontinuitet. Ser mot 
en organisering likt 
Vassdragsforbundet for Mjøsa.

Utfordringer

Kari T. Guttvik/ Statsforvalteren
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• Trøndelag fylkeskommune har satt seg inn i 
planen, og gjennomfører på eget initiativ tiltak 
innenfor sitt ansvarsområde i Vadbekken i 
2021. Dette vil bidra til å redusere gapet 
mellom opprinnelig- og dagens anadrome
strekning. 

• BaneNor og Fylkeskopmmunen inngår 
samarbeid med Gaula fiskeforvaltning for 
tiltak innenfor sitt ansvarsområde.

Positive effekter



Situasjonen for sjøørret I Gaulavassdraget



Bakgrunn for 
bekkeprosjekt

• Fra rapporter/undersøkelser

• Egne observasjoner

• Fra henvendelser

• Antall henvendelser øker 
ved medieoppslag



Utredningsfase
• Skaff bakgrunnsinfo om bekken

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

• Systematiser informasjon
• Lag faktaark

• Bilder
• Hva er flaskehalsen og hvordan løse dem?
• Beregn kostnader (Søknadsfrist 15/1)



Gjennomføringsfase



Bygg lokal entrepenørkompetanse !!



Varmbubekken



Lynga



Utfordringer
• Uheldig med Statsforvalteren som tiltakshaver.

• Søknadsprosesser så omfattende at de krever spesialkompetanse.

• Ikke samsvar mellom tiden et prosjekt tar og rapporteringsfrist på 
finansiering. Dette fører til at man bygger for å imøtekomme frister og 
ikke når det er hensiktsmessig.

• Ny ordning fra MD krever at prosjekt skal være godkjent før søknad 
kan sendes. Hva med kostnadene frem til søknad?
• Ny ordning vil i realiteten kreve to søknadsprosesser uten garanti for 

gjennomføring.

• Vi må ikke komme i den situasjonen at «Naturrestaureringens tiår» 
blir «Saksbehandlernes tiår»



Oppsummering

• Store utfordringer med fysisk forringelse

• I prosess med tiltak i Gaula

• Kombiner tiltak og kunnskapsformidling

• Tenk involvering

• Påvirker (etabler avtaler)

• Myndigheter

• Grunneier

• Skole/ frivillige/ jeger og fisk

• Legg planer for oppfølging og vedlikehold



Takk for oppmerksomheten!

Ta kontakt for spørsmål:

E-post: torstein@gaula.no

Telefon: 90597904


