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Sammendrag
Manndalselva i Kåfjord kommune ble flomsikret og kanalisert på 1960-tallet, hvilket har forverret
habitatforholdene for anadrom og stasjonær ørret, laks og røye i elva. NaturRestaurering AS
(NRAS) har på oppdrag fra Kåfjord kommune utarbeidet denne restaureringsplan for deler av
elva, først og fremst der elva er mest kanalisert. Overordnet mål er å forbedre habitatkvaliteten
for anadrom fisk i elva, og dermed øke den naturlige produksjonen av disse artene. En
fullstendig restaurering er dessverre ikke realistisk, ettersom arealbruken på elvesletten er endret
i tiden etter kanalisering. Denne planen beskriver en rekke tiltak innenfor et realistisk
handlingsrom, som vil utgjøre en betydelig forbedring sammenlignet med dagens tilstand, og
legge til rette for at laks, ørret og røye i alle stadier av livssyklusen trives bedre i elva. Ved å
introdusere en høyere grad av naturlig dynamikk, variasjon og konnektivitet, startes prosessen
med å gjenoppbygge et mer motstandsdyktig og rikt økosystem. Elva har to fisketrapper, der kun
den nedre fungerer i særlig grad. Effektene av de foreslåtte tiltakene vil antakelig bli langt større
dersom også den øvre trappa repareres, hvilket vil øke anadrom strekning betraktelig.
Undersøkelser av fisketettheter i elva høsten 2022, indikerer at det stort sett er lave tettheter av
ørret oppstrøms den øverste fisketrappa, tilsvarende svært dårlig eller dårlig økologisk tilstand.
På strekningen mellom nederste og øverste fisketrapp, fant vi imidlertid høye tettheter av laks og
ørret, tilsvarende svært god økologisk tilstand. Tiltakene beskrevet i planen, omfatter gjenåpning
av tidligere avskjærte sideløp/meandere, eller tiltak for å øke gjennomstrømning og forbedre
habitatkvaliteten i tidligere forsøkt gjenåpnede løp. Videre foreslår vi i hovedløpet utlegg av
blokkstein i steingrupper ved å bruke noe av steinmassene fra eksisterende flomsikringsvoller og
gjennom dette skape mer variasjon og skjul langs bredden, utlegg av død ved og stokker,
anleggelse av kunstige øyer, revegetering av kantvegetasjon, utgraving av kulper i samspill med
strømbrytere/buner samt delvis fjerning/endring av eksisterende terskler i elveløpet.

Vi har delt den aktuelle strekningen planen omfatter opp i 3 mindre delstrekninger, med
nummererte sideløp som foreslås gjenåpnet. Dette danner videre grunnlaget for en inndeling av
de foreslåtte tiltakene i 3 delprosjekter, kostnadsestimert til noe over 1 000 000 NOK hver seg,
med en samlet sum på ca 3 500 000 NOK. Tidshorisont er anslått til minimum 4 år, men dette
avhenger naturligvis av finansiering og eventuelle andre prosesser knyttet til detaljplanlegging og
justering av tiltak. Hvert delprosjekt omfatter to sideløp, samt én strekning av hovedløpet.
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1. Innledning, bakgrunn, eksisterende kunnskap og planens
innhold.

Denne rapporten presenterer eksisterende og ny informasjon om Manndalselvas (Figur 1)
tilstand, og forslag til restaureringstiltak som kan bidra til å øke produksjon av anadrom laksefisk
(laks, sjøørret og sjørøye).

Figur 1. Manndalen i Kåfjord Kommune, lokalisert på kart.
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Vannforekomsten Manndalselva (Vannforekomst-ID 206-6-R), vanntype “Middels, moderat
kalkrik, klar (TOC2-5)” er klassifisert med miljøtilstand “God” etter Vannforskriften (Vann-nett,
2023). Miljømålet er også god tilstand, som dermed allerede er oppnådd. Vurderingene for
tilstand i Vann-nett baserer seg på bunndyr, algesammensetning og næringssalter i vannprøver.
Tettheter av fisk er ikke inkludert som del av tilstandsvurderingen. Elvas største menneskelige
påvirkninger er hovedsakelig fysiske endringer i vannløpet, med hensikt å flomsikre
omkringliggende arealer. Dette skjedde på 60-tallet, og store deler av elveløpet opp til Banul bru
er berørt. Et eksempel på det gamle naturlige løpet, og nytt kunstig elveløp kan ses nedenfor i
Figur 6. Elva ble kanalisert med steinforbygninger der kantvegetasjon også ble fjernet (ca 5 km).
Samtlige sideløp langs denne strekningen er frakoblet fra hovedløpet. Dette har redusert
konnektivitet mellom - og variasjonen i habitater i og ved elven. Negativ påvirkning på
hydromorfologiske prosesser vurderes samlet sett til å ha redusert produksjonen av anadrom fisk
(laks, sjøørret, sjørøye) i elva. Annen påvirkning på elva er eksempelvis diffus avrenning fra
jordbruksarealer, som etter kanaliseringen dekker mye av arealene langs elva. Dette reduserer
vannkvaliteten, og har en negativ effekt på overlevelse for fiskens rogn, yngel og ungfisk, samt
tetthet og artsmangfold av fiskens byttedyr (insekter). Manndalselva er varig vernet i verneplan 1.

NaturRestaurering AS (NRAS) har fått i oppdrag fra Kåfjord kommune å utarbeide en
restaureringsplan for deler av elva, først og fremst der elva er mest kanalisert. Denne rapporten
gir konkrete og prioriterte forslag til restaureringstiltak. Hovedmålet med de foreslåtte tiltakene
i denne rapporten er å forbedre habitatkvaliteten for anadrom fisk i elva, og dermed øke
den naturlige produksjonen av disse artene. Planen hensyntar risiko for flomskader på
boliger og annen infrastruktur i høy grad. Planen foreslår realistiske gjennomførbare
tiltak, prioritert gjennom en faglig kost/nytte-vurdering. Dette står dels i kontrast til en
fullstendig restaurering av elva, hvilket ville innebært fjerning av samtlige forbygningsvoller slik at
elvas naturlige dynamiske prosesser igjen fikk utfolde seg på elvesletten. En fullstendig
restaurering ville gitt optimale resultater for fisk og andre arter i og ved elva, men anses ikke som
realistisk. Dette skyldes at boliger, veier og jordbruksareal er etablert tett på elva etter
kanalisering, og ville stått i fare for flomskader.

Foreslåtte tiltak i denne planen vil utgjøre en betydelig forbedring sammenlignet med dagens
tilstand, og legge til rette for at laks, ørret og røye i alle stadier av livssyklusen trives bedre i elva.
Ved å introdusere en høyere grad av naturlig dynamikk, variasjon og konnektivitet, startes
prosessen med å gjenoppbygge et mer motstandsdyktig og resilient økosystem. En positiv
følgeeffekt av dette, er at tiltakene også kommer andre artsgrupper til gode. For å oppnå varige
positive endringer, må naturlige prosesser reetableres i systemet slik at restaurerte habitater i
størst mulig grad blir selvfungerende - med minst mulig krav til kostbart vedlikehold og justeringer
i ettertid. Sentrale elementer for å lykkes med dette inkluderer eksempelvis konnektivitet mellom
hovedløp, flomarealer, sideløp og sidebekker, et mer variert strømbilde med kulper, stryk og
delvise terskler, og forbedrede kantsoner med sine svært viktige funksjoner.

Restaureringsplanen gjelder iht. oppdraget for strekningen fra litt oppstrøms samløpet mellom
Kjerringdalselva og Manndalselva, og opp til Banul bru. Dette er også den mest negativt
påvirkede strekningen i vassdraget. Vi vurderer kun økologiske tema i detalj, hvilket innebærer at
foreslåtte tiltak må vurderes og tillates via ansvarlig myndighet (NVE) før gjennomføring. Denne
planen omfatter ikke utbedring av fisketrapper. Vi presiserer at Naturrestaurering AS kun kan gå
god for planen så lenge representant fra oss er til stede under praktisk gjennomføring av
samtlige tiltak.
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Eksisterende kunnskap

Fiskevandring
I elva finnes to fosser, hvor fisketrapper er etablert. Den ene er Brufossen (“Nedre Foss”) ca 3
km ovenfor utløpet til sjøen. Trappa her ble bygget i 1962/63, og utbedret i 1999. Den andre
trappa ligger lenger oppstrøms, og fossen refereres til som “Øverfossen”, ca 4,7 km oppstrøms
Brufossen. Fisketrappen her ble bygget i 1963 og utbedret i 1987 (Hoseth, 1999). Se Figur 2 for
plassering av trappene. En undersøkelse gjort av Sintef i 2018 (Fjeldstad, 2018), oppsummerer
trappenes tilstand og funksjon:

“Manndalselva har store produksjonsområder for laksefisk som ikke er utnyttet. Tilgang til
disse områdene krever at elvas laksetrapper er i orden og fungerer, og at det finnes en
bestand av laks som er motivert til å vandre oppover dalen. På befaring i august 2018 ble
det avdekket forhold i trappene som bør utbedres. Samtidig er utgangspunktet at trappa i
Brufoss allerede er i brukbar stand, og tiltakene som er foreslått i denne rapporten vil
med stor sannsynlighet forbedre vandringsforholdene for både laks, sjøørret og sjørøye.”

Sintef-rapporten beskriver trappa i Brufossen til å være i nokså god stand, med behov for enkelte
utbedringer. Trappa i Øverfossen derimot, vurderes til å være i dårlig forfatning og trenger mer
omfattende arbeider for å fungere godt. Det nevnes også at det i andre vassdrag har tatt flere tiår
å etablere en sterk laksebestand ovenfor tidligere vandringshinder, hvilket skyldes at laksen
vandrer tilbake til stedet den ble klekket, og ikke nødvendigvis høyere enn dette. Tiltak som
transport av gytefisk oppstrøms og utplassering av rognbokser vil derfor antakelig være
nødvendige tiltak for å etablere en laksebestand oppover i vassdraget etter utbedring av
fisketrappene. Med god virkningsgrad for fisketrapper i både Fossekulpen og Øverfossen, er
anadrom strekning potensielt på ca 23 km, men oppstrøms Øverfossen finnes i dag kun ørret.
Store deler av anadrom strekning er relativt upåvirket og fremstår som gode leveområder for fisk.
Vi oppfordrer derfor på det sterkeste til at nødvendige justeringer gjøres slik at fisketrappene
fungerer optimalt.

Det er viktig at de tiltak som gjøres for å øke Manndalselvas fiskebestander blir fulgt opp med
overvåking av fiskevandringen. Dette kan gjøres ved at det monteres en fisketeller eller
videoovervåking i en av trappene. Øverst i trappa i Brufossen er en god lokalitet for dette, men
dette må tilpasses i samarbeid med en leverandør av utstyret.

Uavhengig av utbedring av de to trappene bør det vurderes om man kan få flyttet oppvandrende
fisk fra Notkulpen og forbi Brufossen, evt. også forbi Øverfossen. Dette vil kunne gi en
umiddelbar gyting og produksjon av fisk oppover i dalen. Laksebestanden i elva er svak. Slike
forvaltningstiltak, samt fredningsbestemmelser for voksen laks vil åpenbart være avgjørende for
bestandsutviklingen, men er ikke fokus i denne rapporten.
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Figur 2. Fisketrappenes plassering i elva.

Elva er tidligere befart og elektrofisket av biolog Audun Rikardsen (Rikardsen, 2005).
Fisketetthetene funnet den gangen, indikerer en dårlig til moderat tilstand på stasjonen ved
Millonesset - mellom Nedre- og Øverfoss. Stasjonen korresponderer med stasjon A i denne
rapporten (Figur 31-32). Det var imidlertid usikkert om laksen kom seg opp til dette området hvert
år, og det er sannsynlig at potensialet for tetthet av laks er større dersom fisken har en bedre
tilrettelagt vandringsvei opp til gyteplassene her. Ovenfor Øverfoss ble det kun elfisket på én
stasjon (stasjon B i denne rapporten, Figur 31-32). Her ble det den gangen kun fanget 2 ørret per
100 m², tilsvarende svært dårlig tilstand. Det skal nevnes at det også ble elektrofisket en
strekning på ca 1000 m² langs forbygningen, og her ble det funnet en tetthet på ca 18 ørret per
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100 m² gitt 50% fangsteffektivitet. Dette er ikke representativt for elva som helhet, men viser at
hulrom i forbygningene er oppholdssted for ungfisk. I mangel på skjul ellers i elva er det naturlig
at ungfisken konsentreres her, hvilket også vises i våre resultater.

I forbindelse med Rikardsens rapport ble det også snorklet, og observert 3 ørret omkring 0,5 - 1
kg som ble vurdert til å være sjøørret ovenfor Øverfoss. Dette tyder på at sjøørret faktisk kommer
seg opp, og gyter ovenfor fossen. Videre ble det observert 3 større ørret i gytedrakt på den
kanaliserte strekningen ovenfor Kjerringdalen (antakelig omkring Delstrekning 3 i denne
rapporten, Figur 21.) Det ser altså ut til at enkelte anadrome ørret lykkes i å ta seg opp
Øverfossen. Hvorvidt laksens fravær over denne fossen skyldes at den ikke evner å ta seg opp,
eller om det skyldes at den historisk sett ikke har vært høyere og derfor heller ikke prøver på
dette, vites ikke.

Enkelte av sideløpene omtalt i denne rapporten, har også tidligere blitt forsøkt gjenåpnet. Dette
dreier seg om to sideløp mellom pkt. 10 og 11 (Figur 21), samt et annet sideløp som ikke
kartfestes eller forklares slik at vi forstår hvilket det dreier seg om. Det nevnes at det i 2004 ble
gjennomført et garnfiske i disse sideløpene. Merking og gjenfangst av den fangede fisken påviste
vandring av fisk mellom hovedløpet og disse sideløpene. Det ser ut til at eldre ungfisk (1+ og
eldre) oppholder seg her så lenge de har tilstrekkelig vanngjennomstrømning. I ett av løpene ble
anoksiske forhold påvist i 2004, grunnet for lav gjennomstrømning (Rikardsen, 2005). Dette
umuliggjør opphold for fisk.

I rapporten fra 2005 oppsummerer Rikardsen sin anbefaling for tiltak i elva: «Det anbefales at det
gjennomføres ytterligere restaureringstiltak på den kanaliserte strekningen, spesielt på bakgrunn
at anadrom fisk nå har bedre mulighet å etablere seg i øvre deler av elva. Deler av den øvre elva
har fortsatt et lavt potensial som oppvekstområde for yngel av laksefisk grunnet kanalisering.»
På dette tidspunktet forstår vi det som at den nedre fisketrappen fungerte og lot både ørret og
laks passere, men antakelig med en lav virkningsgrad. Beskrivelsen av Øverfoss tyder på at den
kun ble forsert av ørret, og sannsynligvis kun noen få individer. Det registreres jevnlig fangst av
røye i elva, men vi antar at dette i hovedsak er snakk om nedre deler. Til vår kunnskap vandrer
ikke røya forbi Øverfoss, men dette kan endre seg ved utbedring av fisketrapp. Tiltakene vi
foreslår i denne planen, vil også være positive for røye hvis den får mulighet til å forsere
Øverfoss.

Plan utarbeidet i 1999
NVE Region Nord utarbeidet i 1999 en plan for miljøtiltak i elva (Hoseth, 1999). Her beskrives
Manndalselva som tidvis flomutsatt, blant annet på grunn av at naturlige flomløp/sideløp er
avstengt. Vi kjenner ikke til problemer knyttet til isgang i elva. Planen skisserer en rekke tiltak,
blant annet restaurering av sideløp, etablering og justering av eksisterende terskler, utlegg av
blokkstein og konstruksjon av buner/strømbrytere, graving av mindre kulper, påføring av jord og
planting av stedegen vegetasjon på forbygningene der kantvegetasjon var manglende. Det er
uvisst for oss hva som faktisk ble gjennomført av disse tiltakene, men det ser ut til at noen av
sideløpene fikk justert inntak og utløp, og antakelig er det gjort noe arbeid med terskler.

Manndalen Jeger- og Fiskerforening (MJFF) i regi av Odd Isaksen, er av rettighetshaverne valgt
som organ for forvaltning av fisket i elva. Foreningen har tidligere utarbeidet et forprosjekt som
legger grunnlaget for denne rapporten (Isaksen, n.d.). Rapporten beskriver en rekke aktuelle
tiltak i forbindelse med gjenåpning eller utbedring av sideløp langs elva, og danner grunnlaget for
vår plan.
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2. Metodikk

Arbeidet i denne rapporten bygger videre på eksisterende kunnskap, tidligere undersøkelser og
vurderinger av tiltak i vassdraget. Spesielt relevante er NVE-rapporten “Miljømessig tilpasning av
forbygningsanlegg i Manndalselva og biotopjustering” (Hoseth & Lyngdal, 1999) og
rapporten til Audun Rikardsen fra 2005 (Se oppsummering i kapittel 3.1).

En ny kartlegging ble gjennomført av NRAS og økolog Sigurd Klaveness Toverud sammen med
leder i MJFF Odd Isaksen og flere fra foreningen den 21.-23.09.2022. De relevante strekningene
ble befart i felt og fotografert med drone. Det ble gjennomført elektrofiske for å studere tetthetene
av ungfisk, i tillegg til at 5 bunndyrprøver ble tatt ved et representativt utvalg stasjoner i elva.
Siden tilstandsvurderinger i Vann-nett baserer seg på bl.a. bunndyr, er våre data
sammenliknbare med eksisterende data fra tidligere undersøkelser.

Fangststatistikk for elva (2003 - 2021) ble hentet fra Lakseregisteret (Miljødirektoratet, 2023).

For valg og anbefalt utforming av tiltak er “Leitbild-concept” (Muhar et al. 1995) lagt til grunn, et
viktig premiss for det videre arbeidet da EUs vanndirektiv ble vedtatt i år 2000. Konseptet
fremhever viktigheten av å danne seg et bilde av naturtilstanden i det aktuelle vassdraget, og
velge løsninger som passer til elvetypen og områdets økologi og geologi ved restaurering av
vassdrag. Det er sjelden mulig å gjenopprette naturtilstand fullstendig, men med et godt målbilde
for naturlige prosesser og forekomst av bestander og arter som utgangspunkt blir vi mer treffsikre
i restaureringsarbeidet. Gode løsninger hvor vi spiller på lag med - og støtter naturlige prosesser
og funksjoner bidrar til et minst mulig behov for senere kostnader knyttet til vedlikehold og
justering. Nyttige hjelpemidler benyttet i denne rapporten er historiske data, tidligere
publikasjoner, fangstopplysninger, historiske flyfoto og kart, referansestrekninger, generell
elvemorfologi og høydedata.

Naturrestaurering AS | Hovfaret 8 | 0275 Oslo | Tlf: 93 04 17 14 | naturrestaurering.no | Orgnr. 994 830 082  Side 9 av 60

https://www.zotero.org/google-docs/?PiX8iB


3. Resultater

3.1 Fangststatistikk og bestandsstatus
Bestandstilstand, fangststatistikk og sannsynlig oppnåelse av gytebestandsmål (GBM) vises i
Figur 3-5 nedenfor. Det presiseres at denne statistikken og beregninger av GBM kun gjelder opp
til Øverfossen, og ikke på strekningen denne planen tar for seg, som per dags dato ikke regnes
som anadrom slik vi forstår. Det er her vurdert et gytebestandsmål på 183 kg hunnfisk for laks. I
følge kategoriseringen til Miljødirektoratet eksisterer det ingen sjørøyebestand i elva, men dette
er feil, hvilket fangststatistikken nedenfor bekrefter. Bestanden av anadrom røye finnes
hovedsakelig i de nederste delene av elva, men i følge (Hoseth, 1999) finnes også en stasjonær
bestand høyere opp i vassdraget.

Figur 3. Bestandstilstand for laks, sjøørret og røye i Manndalselva (Miljødirektoratet, 2023).

Utviklingen i registrert fangst siden 2003 kan ses i Figur 4 nedenfor. I følge Odd Isaksen i MJFF,
kan en del av utviklingen i rapportert fangst forklares av forvaltningsmessige endringer i elva.
Mesteparten av styret ble skiftet ut i 2015, hvilket førte til en forbedring av rutiner rundt
fangstregistrering slik at en langt større andel av fangstene ble registrert. Pliktig organisering ble
gjennomført i 2017. Nedgangen i fangst etter 2018 skyldes antakelig Covid-pandemien, som
førte til langt færre solgte fiskekort og derfor også færre fangstrapporter. Pukkellaksen begynte å
dukke opp fra 2017, men med de desidert største oppvandringene av arten i 2019 og 2021. 250
individer ble fisket ut i 2021, antatt ca 30% av oppgangen.

Det ble i 2022 søkt om utvidet fiskesesong fra 31.07 til 15.08, men dette ble avslått. År der elva
er svært kald store deler av sesongen påvirker naturlig nok fangstene negativt, hvilket var tilfelle
dette året. Det ble gjennomført en fisketelling ovenfor nedre trapp i september, som viste at en
“betydelig mengde” sjøørret og laks hadde vandret opp hit.
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Figur 4. Fangststatistikk for Manndalselva for årene 2003 - 2022 (Miljødirektoratet, 2023).

Figur 5. måloppnåelse og fangststatistikk for Manndalselva, ca. 2003-2021 (Miljødirektoratet,
2023).
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3.2 Referansetilstand
Ved å se på kart over planlagt kanaliseringsarbeid for Manndalselva fra ca 1950 (Figur 6), får
man et godt inntrykk av den opprinnelige tilstanden før gjennomført kanalisering. Sammen med
andre elver i nærheten og andre, intakte strekninger av Manndalselva, bruker vi dette som
grunnlag til vurdering av referansetilstanden. Kartet er hentet fra rapporten fra forprosjektet
(Isaksen, n.d.).

Figur 6. Kart fra ca 1950 over planlagt kanaliseringsarbeid i den mest berørte strekning av
Manndalselva. (Isaksen, n.d.)
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3.3 Områdebeskrivelse

Elvestrekningen omfattet av restaureringsplanen er delt inn i 3 ulike deler, fra Banul bru oppstrøms
og ned til Ravra/ punkt 11 definert i forprosjektet (Isaksen, n.d.) De ulike delene vises i bildet
nedenfor.

Delstrekning 1: Banul bru - Utløp av Vallasfielbma/pkt. 4.
Elva er flomsikret på begge sider langs delstrekning 1 (Figur 7), og med svært lite variasjon i
morfologi langs bredder og bunn, med resulterende monoton vannhastighet. Elva faller fra ca
105 moh. til 91 moh. langs strekningen, med en nokså jevn fordeling av fallet (Figur 8). Dette gir
et totalt fall på 14 meter over 1500 meter elvelengde, og en gjennomsnittlig helning på 0,93 %
(Kartverket, 2023). Elveklassen er stort sett stryk, og det er konstruert 6 mindre terskler langs
strekningen (Figur 9-13). I hovedløpet omfatter delstrekningen et vanndekt areal på ca 35 000
m².
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Figur 7. Delstrekning 1.

Figur 8. Høydeprofil langs delstrekning 1 (Kartverket, 2023).
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Figur 9: Dronefoto av pkt. 1, rett nedstrøms Banul bru.

Figur 10. pkt. 1, og en oversikt over strekningen nedstrøms Banul bru. Her ses foreslått pkt. for
etablering av inntak til sideløpet mellom pkt. 1 og 2.
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Figur 11. pkt. 2, foreslått utløp for sideløpet mellom pkt. 1 og 2.

Figur 12. pkt. 2 sett fra nedstrøms side.
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Figur 13. pkt. 3, inntak til sideløpet mellom pkt. 3 og 4.

Figur 14. Dammene mellom pkt. 3 og 4.

Delstrekning 2 - Vallasfielbma/ pkt. 4 - pkt. 6.
Elva er flomsikret på begge sider langs Delstrekning 2 (Figur 15) og faller fra ca 91 moh til 78
moh langs strekningen, totalt 13 meter over 1550 meter elvestrekning, hvilket gir en fallgradient
på 0,84 % (Figur 16). Strekningen er nokså lik delstrekning 1 med monotone bredder og
bunnforhold, men har kun 3 konstruerte terskler og noe mer variasjon i elveløpet på grunn av
enkelte spredte steinblokker og mindre øyer som nok kun er synlige på lavere vannføringer
(Figur 17, 20). I hovedløpet omfatter delstrekningen et areal på ca 41 000 m².
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Figur 15. Delstrekning 2, med markerte punkter for tiltak.
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Figur 16. Oversikt over fallet langs delstrekning 2 (Kartverket, 2023).

Figur 17. Dronefoto over pkt. 4.

Figur 18. pkt. 5, avskjært sidebekk.
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Figur 19. Bolig ved bekkeløpet mellom pkt. 5 og 6.

Figur 20. pkt. 6.
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Delstrekning 3 - pkt. 6 til pkt. 11.
Elva er flomsikret på begge sider langs delstrekning 3 (Figur 21), og med svært lite variasjon i
morfologi, med resulterende monoton vannhastighet. Elva faller 13 meter langs strekningen på
2400 meter, fra 78 moh. til 65 moh., hvilket tilsvarer en gradient på 0,54 %. Elva faller 8 meter de
første 1250 meterne (0,64 %) (ca til pkt. 13), deretter slakner den ut og faller kun 4 meter de
neste 1150 meterne (0,34 %) (Figur 22). Langs denne strekningen går elva derfor over fra å
hovedsakelig renne i stryk, til glattstrøm. Det er konstruert 5 terskler på strekningen (Figur 23,
26), hvilket er synlig i høydeprofilen. Det er også på denne strekningen svært lite variasjon i
bunnsubstrat og vannhastigheter. I hovedløpet omfatter delstrekningen et vanndekt areal på ca
70 000 m². Det er tre sideløp langs strekningen som kan åpnes eller forbedres; Strekningene
mellom pkt. 13 og 14, 8 og 9 samt 10 og 11.

Figur 21. Delstrekning 3.
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Figur 22. Høydeprofil over delstrekning 3. Legg merke til tersklene som skaper “trappetrinn” i
elvas høydeprofil (Kartverket, 2023).

Figur 23. pkt. 9 og 10 sett fra nedstrøms.
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Figur 24. pkt. 10.

Figur 25. løpet mellom pkt. 10 og 11.
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Figur 26. pkt. 11
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Figur 27. Gammelt elveløp mellom pkt. 8 og 9. Dersom løpet restaureres, må det lages en bru/
kulvert.
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3.4 Oppsummering av dagens tilstand
I de kanaliserte strekninger spesielt, er det en stor mangel på kulper, substratvariasjon og
organisk materiale. Det finnes ikke dypt, stillestående eller rolig vann. For å etablere kulper, må
man ha noen svinger, stryk, delvise terskler og strømbrytere/buner for å bremse vannet og
deponere partikler (stein, grus, organisk materiale) før dette når frem til kulpene og fyller disse
igjen. Mer død ved, store steiner og andre strukturer i selve elveløpet vil skape endringer i
strømbildet, dybdeforskjeller og hulrom; skjul og levesteder for fisk og invertebrater. For at disse
elementer skal kunne eksistere over tid, må de etableres slik at ikke alt vaskes bort etter flom.
Det er bra om det kan utføres større steinutlegg enn kun små grupper - og mer i form av øyer og
større felt.

Summert vurderes påvirkningen på kanalisert strekning til å være svært negativ for bestander av
laksefisk og deres byttedyr, men også negativ for lokalt fugleliv og flora i flomarealer.

3.5 Undersøkelser av invertebrater/bunndyr
Det ble tatt prøver av vannlevende invertebrater ved 5 punkter i vassdraget (Figur 28). Prøvene
ble analysert etter ASPT-metoden (Average score per taxon) (Direktoratsguppen vanndirektivet,
2018), som kort fortalt er en vurdering av i hvilken grad vassdraget er berørt av eutrofiering,
basert på hvilke bunndyrfamilier som finnes, og hvor sensitive eller tolerante disse er for
eutrofiering. Det var liten forekomst av de eutrofieringstolerante invertebratfamiliene som
oligochaeta (mark), simuliidae (knott), snegler og igler. Vassdraget oppnår tilstand “svært god” og
“god”, og fremstår ikke eutrofieringspåvirket i særlig grad (Tabell 1). Generelt ville vi forventet å
finne både et noe større artsmangfold og høyere tettheter av store bunndyr, i et upåvirket
vassdrag i denne regionen. Ved befaring observerte vi en del mosevekst på bunnen, særlig i ett
sidevassdrag og ved pkt. 1. Dette ses typisk i områder med stabilt substrat og lav slitasje ved
høy vannføring.
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Figur 28. Prøvepkt.er for invertebrater i Manndalselva 2022.
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Tabell 1. ASPT-verdier for de 5 bunndyrstasjonene.

3.6 Ungfiskundersøkelser

Med bakgrunn i at det krevdes nokså omfattende undersøkelser på kort tid, og at vi antok lave
tettheter på det fleste stasjonene, ble det valgt å kun gjøre ett overfiske på stasjonene. Dette
resulterte i at langt flere stasjoner kunne fiskes, men også at tetthetsestimatene er mer usikre.
Fangbarheten på den enkelte stasjon kan dermed ikke beregnes basert på dataene, og må
vurderes manuelt.

NINA har undersøkt og estimert fangbarhet ved 3 gangers overfiske fra en rekke norske elver
(Forseth & Forsgren, 2009), og har landet på et gjennomsnitt av fangbarhet på 0,52 for alle
laksefisk, med en standardfeil på 0,10 og en variasjon mellom 0,16 og 0,76. Vi velger derfor å
bruke dette som utgangspunkt., men fastsatte fangbarhet per stasjon basert på skjønn. Det var
nokså lav vannføring, klart vann og oversiktlige stasjoner som ble elfisket, og vi satte derfor
fangbarheten noe høyere enn 0,52 på enkelte stasjoner. Dette gir uansett ikke store utslag i
konklusjonene, da det er lave tettheter i stort sett hele elva med unntak av nederste strekning.

I miljødirektoratets veileder “Klassifisering av miljøtilstand i vann” (Direktoratsguppen
vanndirektivet, 2018), beskrives metodikk for å vurdere tettheter av anadrom fisk som indikator
for miljøtilstand i bekker og elver. Metoden deler lokaliteter inn i tre habitatklasser, og har satt
grenser for tettheter basert på disse (Tabell 2).
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Habitatklasser:
● “Velegnet habitat” (kvalitet 3): Både godt gytehabitat og godt skjul for ungfisk til stede på

avfisket område.
● “Egnet habitat” (kvalitet 2): Moderate gytemuligheter og noe skjul til stede.
● Naturlig “Mindre egnet habitat” (kvalitet 1): Verken godt gytehabitat eller godt skjul

forekommer på avfisket område.

Tabell 2. Klassegrenser for miljøtilstand basert på tetthet av ung anadrom laksefisk i elver og
bekker.

Nedenfor vises fangstene på de ulike stasjonene hvor elektrofiske ble gjennomført, samt
beregnede tettheter per 100 m² på stasjonene (Tabell 3). Figur 29 og 30 viser lengdefordelingen
blant individene hos hhv. ørret og laks. Legg merke til de ulike toppene i lengdefordelingen, som
viser årsklassene. Selve stasjonene er kartfestet i figurene 31-34.

Tabell 3. Resultater fra ungfiskundersøkelser med elektrofiskeapparat.

Stasjon Habitatklasse
Areal

(m²)

Gj.snitt

(mm) Fangst Fangbarhet SE

Tetthet

(n/100m²)

A - Laks 3 - Velegnet 72,00 90,00 7 0,57 NA 18,15

A - Ørret 3 - Velegnet 72,00 58,09 32 0,57 NA 80,55

B 2 - Egnet 220,00 114,38 13 0,64 NA 9,08

C 1 - Mindre egnet 139,50 70,20 5 0,57 NA 6,25

D 1 - Mindre egnet 125,00 89,83 6 0,44 NA 10,71

E 2 - Egnet 129,00 61,45 11 0,57 NA 15,20

F 1 - Mindre egnet 170,00 72,50 2 0,57 NA 2,56

G 3 - Velegnet 39,00 0,00 0 0,00 NA 0,00

H 3 - Velegnet 25,50 0,00 0 0,00 NA 0,00

I 3 - Velegnet 102,00 105,83 6 0,62 NA 9,36

J 3 - Velegnet 192,00 135,33 3 0,78 NA 2,11

K 2 - Egnet 87,50 138,33 3 0,47 NA 6,70
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Figur 29. Lengdefordeling av ørret. Skillet mellom 0+ og 1+ går ca ved 65mm, Deretter et skille
til 2+ og eldre ved ca 96-104 mm.

Figur 30. Lengdefordeling av laks, og kun fra stasjon A der det ble fanget laks. Her er
datamaterialet for lite for å kunne si noe betydningsfullt om lokal vekst og årsklasser dessverre.
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Figur 31. Oversikt over alle stasjoner.

Figur 32. Viser stasjonene A-B.
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Figur 33. Viser stasjonene C - H.

Figur 34: Viser stasjonene I-K.
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Tetthetene i det meste av elva er gjennomgående lave, med unntak av stasjon A som oppnår
“svært god tilstand” ved klassifiseringen “habitatklasse 3”. Her finnes både ørret og laks, og
sammenlagt estimeres tettheten her til omkring 100 individer per 100 m². Det bør presiseres at
disse tallene er usikre, grunnet kun 1 gangs overfiske. Videre kvalifiserer stasjon E til “Dårlig”, og
de resterende stasjonene til “Svært dårlig” tilstand med fisk som kvalitetselement.
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4. Løsningsforslag for fysiske utbedringer
Handlingsrommet for planen begrenses av menneskelig aktivitet; vei, bygg, eiendom og landbruk
på elvesletten. Bedre konnektivitet mellom hovedløp, sideløp og flomarealer kan kun opprettes
der det ikke medfører økt risiko for kostbare flomskader. Dette løsningsforslaget fokuserer derfor
i hovedsak på å åpne opp gamle sideløp eller øke vannføringen i sideløp som allerede er
påkoblet. Dette vil blant annet gi positive effekter for sjøørret i form av stor økning i tilgjengelig
egnet gyte og oppveksthabitat. Utover dette fokuserer vi på å skape mer strukturell variasjon i
hovedløpet. Et viktig grep for å få til dette, vil være å trekke ut enkelte steinblokker fra
flomforbygningene og plassere dem i mindre og større grupper og øyer i hovedløpet. Generelt
bør flomforbygningene ha en mer rotete fasong for å skape større variasjon i vannhastighet og
økt tilgjengelig skjul.

Prioriteringer av restaureringstiltak er vurdert ut fra en kombinasjon av følgende komponenter:
● Sannsynlighet for suksess basert på forutsetningene
● Levetiden til selve tiltaket og forventet effekt av tiltaket
● Økologisk verdi - samspill mellom hydromorfologi, naturlige prosesser, elvens struktur og

funksjoner for bunndyr og fisk.
● Kostnaden til tiltaket
● Adkomstmuligheter og mulighet for praktisk gjennomføring

Under beskrives tiltak som vil være essensielle i restaureringsprosessen.

1. Gjenåpning eller utbedring av sideløp som antakelig har fungert godt som gyte og
oppvekstområder for ørret tidligere. Mer spesifikt åpning mellom punktene 1-2, 3-4, 5-6,
8-9, 10-11 og 13-14. Enkelte løp behøver kun gjenåpning av inntak/utløp, mens andre
løp behøver mer oppfølging med anleggelse av nytt bekkeløp, ripping/ harving av
substrat, samt utlegg av gytegrus og døde trær. Et velfungerende sideløp er et svært
verdifullt tilskudd til elva for produksjon av særlig ørret, og har gitt svært god effekt i
andre vassdrag, for eksempel i Aurlandselva. I sideløpene Tokvamsbekkene og
Klekkeribekken, økte ungfisktetthet fra 0 før tilkobling i 2003 (løpet var tørrlagt), til godt
over 100 individ per 100 m², og stedvis opp mot 260 individ per 100m² etter ytterligere
tiltak i 2012 (Pulg et al., 2017).

2. Utlegg av blokkstein/steingrupper: Utlegg av store steiner og steingrupper vil være
blant de viktigste tiltakene i denne restaureringsplanen. Dette tiltaket vil overlappe med
flere av de andre foreslåtte tiltakene. Med store steiner i denne sammenheng menes
blokkstein hovedsakelig >0,8 meter på alle sider. Også blokker mindre enn dette vil
kunne brukes, men disse vil være mindre motstandsdyktige mot flom og kan bli flyttet
nedstrøms. Stor blokkstein vil bryte opp vannstrømmen og over tid, danne små kulper
bak seg og tilbakeføre viktige økologiske funksjoner til vassdraget. Eksempler på
hvordan disse kan plasseres vises i Figur 35. Ved tilførsel av blokkstein vil vannet grave
rundt steinen, og danne bakevjer og dypere renner på siden og mellom blokkene. Stor
stein og steingrupper vil kunne holde igjen død ved som per i dag i stor grad blir spylt ut
av vassdraget og ikke får tid til å bli brutt ned. Vi antar at erosjonssikringene i sin tid ble
bygget ved å bruke steinblokker fra selve elveløpet, og foreslår en delvis reversering av
dette, samtidig som man ikke tar for mye på hvert enkelt punkt slik at forbygningene
mister sin funksjon. Hvis gjort i tilstrekkelig omfang, vil dette kunne gi en vesentlig positiv
effekt i form av målbart høyere tetthet av laks og ørret. Et par stein her og der vil ha
svært liten betydning. Plassering av store steiner og steingrupper i elven må utformes
naturlig og av entreprenør som vet hvordan disse skal plasseres (graves delvis ned der
belastningen er høy, oppstrøms side av steinblokk skal gi lav motstand for vannet, m.m.).
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3. Utlegg av store stokker/død ved: Utlegging av store trestokker og død ved fra
omgivelsene vil også øke diversitet i strøm, substrat og habitat. De utgjør viktige
habitater for fisk og invertebrater. De stedegne trærne i området består hovedsakelig av
bjørk. Disse kan fint brukes, og bør være så store som mulig, særlig i hovedløpet. Tiltaket
egner seg særlig godt der det er nokså lav fallgradient. Det er kostnadseffektivt, enkelt å
gjennomføre og gir god effekt i form av økt skjul og dermed økt overlevelse av ungfisk.
Større trær steinsettes, eller graves delvis inn i elvebredden - da gjerne med rotenden
stikkende ut i vannløpet. Gytefisk benytter seg også av skjuleplassene som dannes av
tiltaket, som også gir økt diversitet i strøm, substrat og (Pulg et al., 2017)

4. Tilbaketrukken erosjonssikring med mer naturtypiske bredder: Der det finnes mer
plass til hovedløpet, bør eksisterende erosjonssikringer stedvis trekkes tilbake i terrenget.
Dette vil gjøre at elva kan bredde seg ut i større grad ved flom, og delvis gjenopprette en
viktig forbindelse mellom vannløpet og flomarealet.

5. Skape øyer i elveløpet.
6. Opphør av kantslått/Beplantning av stedegen kantvegetasjon på relevante

strekninger.
7. Utgraving av kulper, med buner/ strømbrytere oppstrøms som forhindrer at kulpene

fylles igjen. Eksempelvis kan buner/strømbrytere etableres i yttersving av elva, og
naturlig bidra til kulpdannelse skrått nedstrøms.

8. Delvis fjerning av terskler. Tersklene i elva tillater antakelig gytefisk å passere, men
forsinker sannsynligvis oppvandring, og reduserer internvandring for yngel/ungfisk.
Tersklene forhindrer massetransport hvilket stabiliserer elvebunnen, men bidrar med
dette også til redusert habitatkvalitet i form av både mindre skjul og dårlige gyteforhold.
Vi anbefaler å endre på tersklenes utforming ved å trekke deler av steinene lenger
oppstrøms eller nedstrøms, åpne opp spalter, eller danne buner/strømbrytere. Det er
ønskelig å skape et variert strømbilde, men som ikke skaper vandringshinder,
oppstuvingseffekt eller begrenser massetransport. særlig i de nederste områdene
(Delstrekning 3), der fallgradienten er lavest og de gjør størst skade utgjør de nåværende
tersklene størst negativ påvirkning. Dersom det finnes nok ressurser, kan dette også
gjerne gjøres på de øvrige tersklene. Vi anbefaler derfor generelt at disse tersklene
endres. Steinmassene kan gjenbrukes til å danne nye steingrupper i mer hensiktsmessig
fasong for fisk (Se Figur 36 for eksempler på utforming av steingrupper). Å fjerne deler av
tersklene kan gjøres i hele elva, men vil gi størst positiv effekt i delstrekning 3, fordi
fallgradienten her er lavere, slik at oppstuvingseffektene blir nokså betydelige. Figur 36
nedenfor viser et enkelt eksempel på hvordan dette kan løses.

Nedenfor vises tre illustrasjoner av steinutlegg for å skape variasjon i elveløpet (Figur
35):

- Halvterskler (Figur 35a). Ripping av området rundt og forsterking av djupål.
- Steingrupper (Figur 35b) for å skape generell variasjon i elveløpet.
- Utvikling av naturtypiske brekk med gyteområder oppstrøms (Figur 35c).
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Figur 35. Skisser av steingrupper og halvterskler, med påfølgende utgraving av kulper i bakkant.
Blå pil indikerer strømretning. Illustrasjon: Odin Kirkemoen, NRAS.

Figur 36. Et eksempel på hvordan en terskel kan brytes opp for å unngå oppstuvingseffekter,
bidra til en mer variert vannstrøm, og lette fiskevandring også ved lav vannføring.
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Tiltak Delstrekning 1
Langs denne strekningen, er det aktuelt å gjenåpne sideløpene mellom pkt. 1 og 2, samt 3 og 4,
og sørge for at disse får tilstrekkelig vanngjennomstrømming til å fungere godt som gyte og
oppveksthabitat. Hovedløpet behøver mer variasjon i vannhastighet, dybde og struktur, og kan få
dette gjennom utplasserte grupper av steinblokker, samt konstruerte øyer og en generelt mer
“uryddig” elvebredd/ erosjonssikring. Det er også behov for å la kantvegestasjonen vokse til
langs veien på nord-østsiden. En oversikt over de foreslåtte tiltakene kan ses i Figur 37.

Figur 37. En oversikt over tiltakene vi anbefaler gjennomført på Delstrekning 1.

Gjenåpne sideløpet mellom pkt. 1 og 2
Her anbefaler vi å lage en åpning med bru i forbygningen ved både pkt. 1 og 2 (Se Figurer
39-40). Siden forbygningsvollen også benyttes som adkomstvei til jordbruksareal, bør det
konstrueres en bru som er dimensjonert for traktor, liknende de andre bruene som er konstruert
langs elva. Det samme gjøres ved pkt. 2. Gitt tilstrekkelig vannføring og gode bunnforhold, bør
sideløpet kunne egne seg som gyte og oppvekstområder for ørret. Dette vil kreve at man faktisk
slipper til nok vann, slik at løpet ikke tørker ut. Et spalteformet inntak løser dette på en god måte,
fordi det gir en dempet vannføring ved flom, men samtidig sørger det for tilstrekkelig vannføring i
lavvannssituasjoner. Et rør nederst sørger for vannføring selv om is hindrer innløp i spalten (Pulg
et al., 2017). Løpet har totalt 6,3 meter fall over 630 meter, altså 1,03 %. Dette fallet bør
resultere i en bekk med vekslende kulper og stryk, med mer stryk øverst og i større grad kulper
ned mot pkt. 2. Vi anbefaler å åpne opp innløpet, og la vannet finne sin foretrukne vei til det
eksisterende løpet, som begynner ca 200 meter nedstrøms det planlagte inntaket (ca ved den 6.
gule prikken i høydeprofilen i Figur 38, fra oppstrøms side). Utløpet må dimensjoneres i henhold
til inntak. Antakelig vil bekken trenge noe oppfølging i tiden etter gjennomført tiltak. Det er
foreløpig vanskelig å forutsi hva som eventuelt må gjøres, men dette kan innebære harving av
bekkebunnen, utlegg av gytegrus og utlegg av død ved. Her er ingen infrastruktur som risikerer
flomskader, og vi anbefaler derfor å la bekken få en nokså raus mengde vann som er viktig for
best mulige resultater.
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Figur 38. Høydeprofil av løpet mellom pkt. 1 og 2 (Kartverket, 2023).

Figur 39. Skisse som illustrerer prinsippet med spalteformet inntak til sideløp. Bildet er hentet i
Håndbok for bedre fysisk vannmiljø (Pulg et al., 2017).
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Figur 40. En illustrasjon av strekningen Banul Bru til pkt. 1, etter gjennomførte habitattiltak.
Steinblokkenes plassering er kun tentativ, og må tilpasses på stedet når arbeidene gjøres.
Innløpet til det foreslåtte gjenåpnede sideløpet samt en ny bru over dette  er også tegnet inn.

Gjenåpne sideløpet mellom pkt. 3 og 4 - modifisere inntak og utløp
Dette sideløpet ligger for det meste klart, og har per i dag en viss gjennomstrømming, men ikke
nok på lave vannføringer til å fungere godt som gyte- og oppveksthabitat. Strekningen faller ca 5
meter på 530 meter strekning, hvilket tilsvarer 0,94 % helning, og det vil dannes flere egnede
partier for både gyting og oppvekst her. Ca midt på strekningen er det anlagt en kunstig dam.
Denne kan godt få være som den er, da bekkeløpet ser ut til å gå utenom men med en enkel
forbindelse inn til dammen. Her bør det også konstrueres et spalteformet inntak som tar inn
tilstrekkelig vann også ved de laveste vannføringene ved pkt. 3 som en start. Utløpet ser ut til å
være godt dimensjonert for å ta unna mer vann, og ligger så og si i høyde med elva,. Etter at
inntaket er justert, må løpet få “gå seg til litt”, og være gjennom en flom eller to før eventuelle
justeringer kan gjøres. Vi anbefaler også her at det slippes på nokså rause mengder vann da det
kun ligger noe innmark i nærheten, som sannsynligvis ikke vil bli berørt av en eventuell flom i
særlig grad.
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Figur 41. Høydeprofil over strekningen mellom pkt. 3 og 4. (Kartverket, 2022).

Tiltak i hovedløpet:
● Kantvegetasjonen i form av trær, både dødt stående, liggende og levende trær, er for

tynn og lite utviklet fra Banul bru og ned til punktet hvor veien svinger vekk fra elva. Her
bør kantslått opphøre, eventuelt bør man stoppe å fjerne vegetasjonen her dersom det
viser seg at det er dette som holder det nede. Slik det ser ut på dronebilder, fjernes
kantvegetasjonen her i forbindelse med kantslått. Vi kjenner ikke til lokale vedtak
vedrørende forvaltningen av denne kantsonen, men denne kan potensielt være ulovlig. Vi
anbefaler en langt mer restriktiv kantslått langs denne veien, som må kommuniseres til
de som gjennomfører dette. Antakelig vil dette alene være nok slik at bjørketrærne
kommer opp innen få år. Hvis ikke bør man vurdere å plante ut småtrær, som bør få
vokse seg så store som mulig, og så tett inntil veien som mulig. Dersom det foregår
fjerning av kantvegetasjon på syd-vest siden av elva bør dette opphøre. Totalt gjelder
dette en strekning på ca 850 meter og 2000 m².

● Trekke stein fra elveforbygningen ut i hovedløpet og danne steingrupper (Ca 40), øyer
(Ca 4 stk på ca 150 m²) og en generelt mer “ru” og variert elvebredd med disse. Dette
bør gjøres gjennomgående langs hele strekningen, og tilpasses underveis i arbeidene.
Figur 40 illustrerer hvordan dette kan se ut.

● Utplassere død ved (ca 30 trær),
● Grave ut flere kulper i hovedløpet. For å sikre at utgravde kulper ikke fylles igjen ved flom

og massetransport, bør buner/strømbrytere etableres oppstrøms hver utgravde kulp (Ca
4 stk).

● Endre eksisterende terskler (5 stk).
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Tiltak Delstrekning 2
For hovedløpet vil denne strekningen i likhet med Delstrekning 1 ha godt av mer variasjon i form
av utplasserte steinblokker og død ved, en mer variert og rotete erosjonssikring, og enkelte
kulper og øyer. Vi ser ikke behov for å plante kantvegetasjon langs hovedløpet her, men gjerne
legge ut store trestokker. Sideløpet mellom pkt. 5 og 6 foreslås gjenåpnet mot hovedløpet med et
inntak. En oversikt over de foreslåtte tiltakene kan ses i Figur 42.

Figur 42. Oversikt over tiltak langs delstrekning 2.

Gjenåpne sideløp mellom pkt. 5 og 6
Langs denne strekningen anbefaler vi å åpne sideløpet mellom pkt. 5 og 6 (Figur 43,44). Innløpet
ved pkt. 5 er stengt, og her må det lages et åpent inntak med spalteutforming etter samme
utforming som beskrives for Delstrekning 1, pkt. 1 og 3. Langs dette sideløpet ligger det et
gårdsbruk som vil kunne bli utsatt for flomskade dersom særlig mye mer vann slippes inn i løpet
uten at dreneringen i andre enden forbedres. Grunneier er også bekymret for utvasking ved
driftsbygning. En tilbaketrukket erosjonssikring kan derfor vurderes her. Løpet får også påfyll fra
andre bekker som renner ned fra fjellet fra østsiden, og drenerer ut i nokså flate myrområder
nedstrøms gårdsbruket. Høydeprofilen langs strekningen viser et fall på ca 7,5 meter over ca
1000 meter, hvilket tilsvarer ca 0,75 % helningsgrad. Strekningen forbi gårdsbruket er imidlertid
flatere enn dette, og her er det en viss oppstuvingseffekt fra områdene nedstrøms. Et tverrsnitt
av strekningen, indikerer at det ikke skal mer enn én meter høyere vannstand til før det kan
oppstå flomproblemer for gårdsbruket. Det vil derfor være svært viktig å sørge for at bekken ikke
havner på et høyere nivå enn dagens situasjon.

Under befaringen ble det funnet svært mye begroing i bekken nedstrøms gårdsbruket, hvilket
kan bidra til denne oppstuvingen. Vi foreslår å få inn en minigraver for å renske opp/harve
bekkebunnen og fjerne organisk materiale på denne strekningen, både for at fisken skal få
tilgang til det opprinnelige substratet under, men også for å sørge for en mer effektiv
gjennomstrømming. Arealet det er snakk om som bør renskes opp (alt nedstrøms gårdsbuket),
omfatter ca 470 meter bekkestrekning, med en snittbredde på ca 2,5 meter utgjør dette ca 1175
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m². Videre bør kulverten ved gårdsbruket dimensjoneres for den økte vannføringen. Dette tiltaket
vil selvsagt også måtte planlegges videre og gjennomføres i dialog med grunneier. En måte å gå
litt forsiktig frem, er å konstruere et inntak som slipper på en nokså forsiktig vannmengde til å
begynne med, for eksempel ved å blokkere inntaket delvis, på en måte som senere lett kan
fjernes slik at mer vann slipper til når man ser at tiltaket ikke skaper flomproblematikk for
gårdsbruket langs strekningen.
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Figur 43. Høydeprofiler over sideløpet mellom pkt. 5 og 6. Øverst: Lengdeprofil av hele løpet.
Nederst: Tverssnitt ved gårdsbruket. (Kartverket, 2023).

Figur 44. Gårdsbruket som ligger inntil det foreslåtte gjenåpnede løpet mellom pkt. 5 og 6.

Gjenåpne Njirranfjelbma ved pkt. 7
Forprosjektet nevner at det tidligere har vært en forbindelse her, som kommer ut ved pkt. 9. Dette
er imidlertid et nokså langt og uoversiktlig løp, og vurderes til å være for omfattende for denne
planen. Dette løpet ble ikke kartlagt under befaringen, og vi ønsker ikke å uttale oss på detaljnivå
om hvorvidt dette lar seg gjøre slik landskapet i dag ser ut med store endringer i form av
landbruk siden dette løpet ble avskjært. Vi anbefaler en kartlegging av hvor dette vannløpet
egentlig går i landskapet, med identifisering av hvilke grep som eventuelt må gjøres for å åpne
det opp og slippe inn vann fra hovedelva. Basert på laserkart i høydedata, har vi tegnet inn et
sannsynlig løp for denne bekken, men presiserer at den eneste sikre muligheten for å faktisk
finne ut hvilken vei vannet velger, er å åpne opp og slippe inn vann. Landbruksarealene
nedstrøms har antakelig endret seg dramatisk siden sist denne bekken var åpen, og det er høyst
sannsynlig at man vil måtte gjøre en god del justeringer langs vannløpet nedover med graving,
installering av nye kulverter m.m. Dersom man allerede har en maskin i elva, og budsjett til det,
kunne man sluppet på vann som en test og fulgt dette nedover for å kartlegge hvor vannet
ønsker å ta veien, for så å sperre av inntaket igjen og vurdere videre om løpet er realistisk å
restaurere. Et tentativt løp med høydeprofil basert på forsenkninger i terrenget kan ses i Figur 45.
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Figur 45. En høydeprofil over et tenkt løp fra punkt 7 og innover (Kartverket, 2023).

Øvrige tiltak:
Den øverste halvdelen av strekningen i hovedløpet er nokså monoton, og vi anbefaler her å
plassere ut rikelig med blokkstein, død ved og to små øyer, i tillegg til å grave kulper. Den nedre
halvdelen er mer variert og har en rekke mindre øyer på lav vannføring. Likevel mangler
strekningen større blokkstein, hvilket også derfor behøves her, sammen med mer død ved. Elva
har forbygninger langs begge sider, selv om det ikke finnes bebyggelse tett på elva langs denne
strekingen. Vi mener det bør vurderes å på sikt åpne opp og trekke flomsikringsvollene noe
tilbake langs denne strekningen for å la elva få grave mer naturlig ned til ca pkt. 6 hvor det igjen
ligger et gårdsbruk nært elva. I forbindelse med denne planen, anbefaler vi å være noe mindre
forsiktig når det plukkes stein fra forbygningene her enn for de andre strekningene, slik at elva i
litt større grad tillates å erodere naturlig igjen.

Tiltak i hovedløpet:

Den øverste halvdelen av strekningen i hovedløpet er nokså monoton, og vi anbefaler her å
plassere ut rikelig med blokkstein, død ved og to små øyer, i tillegg til å grave kulper. Den nedre
halvdelen er mer variert og har en rekke mindre øyer på lav vannføring. Likevel mangler
strekningen større blokkstein, hvilket også derfor behøves her, sammen med mer død ved. Elva
har forbygninger langs begge sider, selv om det ikke finnes bebyggelse tett på elva langs denne
strekingen. Vi mener det bør vurderes å på sikt åpne opp og trekke flomsikringsvollene noe
tilbake langs denne strekningen for å la elva få grave mer naturlig ned til ca pkt. 6 hvor det igjen
ligger et gårdsbruk nært elva.
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● Trekke stein fra elveforbygningen ut i hovedløpet og danne steingrupper (Ca 50), øyer
(Ca 6 stk på ca 150 m²) og en generelt mer “ru” og variert elvebredd med disse. Dette
bør gjøres gjennomgående langs hele strekningen, og tilpasses underveis i arbeidene.
Figur 40 illustrerer hvordan dette kan se ut.

● Utplassere død ved (ca 40 trær),
● Grave ut flere kulper i hovedløpet. For å sikre at utgravde kulper ikke fylles igjen ved flom

og massetransport, bør buner/strømbrytere etableres oppstrøms hver utgravde kulp (Ca
6 stk).

● Endre eksisterende terskler (3 stk).

Tiltak Delstrekning 3
På denne strekningen er det aktuelt å gjenåpne/utbedre gjennomstrømming i 3 ulike sideløp,
mellom pkt. 8 og 9, 10 og 11 samt 13 og 14 (Figur 46). Videre er det stort behov for mer
variasjon i hovedløpet, og vi anbefaler omfattende utlegg av blokkstein, død ved og nye kulper
som de viktigste tiltakene for å bedre dette. Steinene til dette plukkes fra steinforbygningene
langs land, som dermed også vil få mer mer variert fasong. Det må imidlertid ikke fjernes så mye
at disse mister sin funksjon, da det er flere nærliggende boliger, innmark og en vei langs
strekningen.

Figur 46. Skissert oversikt over tiltakene som foreslås på Delstrekning 3.

Gjenåpne sideløp mellom pkt. 8 og 9:
Løpet mellom 8 og 9 (Figur 47-48) er per i dag ikke kontinuerlig fylt med vann, men selve løpet
består i terrenget. Fordi dette løpet krysser flere veier, vil det kreve noe arbeid å få til et
fungerende vannløp her. I forprosjektet nevnes det at det allerede er installert stikkrenner med
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tilstrekkelig dimensjon der dette løpet krysser den kommunale veien, hvilket hjelper en del.
Utover denne, er det 2 kulverter til som krysser privat vei. Disse må antakelig skiftes. I tillegg må
det konstrueres et spalteformet inntak ved pkt. 8, samt en stor kulvert der bekkeløpet skal kobles
på hovedelva og løpe under kommunal vei. Figur 47 nedenfor viser en høydeprofil over løpet. I
og med at det ikke løper vann på hele strekningen per i dag, vil antakelig vannløpet avvike noe
fra den tegnede profilen. Profilen er tegnet inn fra oppstrøms mot nedstrøms side, og man kan
tydelig se der løpet krysser vei i form av små høydetopper. Løpet faller ca 5,5 meter en strekning
på 1470 meter, hvilket tilsvarer en helning på ca 0,37 %. Dette er en fin gradient for å skape en
god gytebekk. Vi anbefaler her å konstruere/oppgradere samtlige kulverter under veiene langs
det nye løpet, før inntaket åpnes opp ved pkt. 8 på samme måte som beskrevet ved pkt. 1, med
en bru over. Vi anbefaler her at vannet får lov til å finne sin egen vei i terrenget, og grave fritt
over et års tid før man eventuelt gjør endringer. En måte å gå litt forsiktig frem, er å konstruere et
inntak som slipper på en nokså forsiktig vannmengde til å begynne med, for eksempel ved å
blokkere inntaket delvis, på en måte som senere lett kan fjernes slik at mer vann slipper til når
man ser at tiltaket ikke skaper flomproblematikk for boligene langs strekningen.

Figur 47. Høydeprofil over løpet mellom punkt 8 og 9 (Kartverket, 2023).
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Figur 48. Høydeprofiler over det foreslåtte gjenåpnede sideløpet  mellom pkt. 8 og 9.
(Kartverket, 2023).

Gjenåpne sideløp mellom pkt. 13 og 14
Figur 50 viser at sideløpet faller fra ca 70,8 til 68,5 moh. over en strekning på ca 720 meter,
hvilket tilsvarer en helning på 0,32 %. Dessverre fikk vi ikke gode dronebilder av dette området,
og er derfor usikre på om særlig utløp eksisterer. Basert på flyfoto, ser det ikke ut til at hverken
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innløp eller utløp eksisterer, muligens eksisterer et utløp i form av tynne rør for å drenere
området, men i utgangspunktet må det lages et spalteformet inntak med bru, og et riktig
dimensjonert utløp som ikke hindrer fiskevandring, også med bru. Slik vi ser det, kan det også
her vurderes om det er aktuelt å droppe konstruksjon av bruer, slik at veifunksjonen på
forbygningen opphører. Det ser ikke ut til at dette gjør adkomst til eksempelvis innmark med
maskin umulig. Dette må imidlertid vurderes lokalt i samråd med grunneier.

Det ligger ingen hus nært dette løpet, og vi foreslår at det her kan åpnes opp for relativt god
gjennomstrømming/stort inntak, samtidig som utløpet også må dimensjoneres for dette og
drenere godt for å unngå oppstuvingseffekter. Det ser ut til å ha vært hentet ut masser nokså
høyt opp mot pkt. 13, hvilket har dannet en sperring/voll for vannet. Denne kan tydelig ses på
høydeprofilen, og er om lag 1,5 meter høy. Denne vollen må selvsagt graves vekk. Dammene
kan godt få bestå slik de er med unntak av dette. Bekken krysser en adkomstvei til innmark, og
her må kulvert vurderes skiftet dersom kapasiteten vurderes å være for lav, og/eller den
eksisterende kulverten hindrer fiskevandring. Løpet forøvrig ser ut til å være noenlunde intakt,
men også nokså gjengrodd. Det vil antakelig bli nødvendig å kjøre langs løpet med en minigraver
og renske opp i vegetasjonen som har dannet seg i bekkeløpet, slik at vannet transporteres mer
effektivt i bekkeløpet og fisken får tilgang på “rene” grusmasser.

Figur 49. Dammene ved pkt. 13, og grusryggene som må fjernes/skapes om til nytt bekkeløp
kan ses i øverste høyre fjerdedel av bildet.
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Figur 50. Høydeprofil av strekningen mellom pkt. 13 og 14. Legg merke til grusryggene som
sperrer løpet etter ca 100 meter (Kartverket, 2023).

Utbedre gjennomstrømming i sideløpet mellom pkt. 10 og 11
Dette løpet er nok mer å regne som våtmarksområde/kroksjø enn bekk. Funksjonsmessig kan
likevel områder som dette være gode oppholdsplasser for årsklassene 1+ og oppover av særlig
ørret. Langs dette løpet, faller elva fra ca 67,3 til 65,1 moh. over en strekning på ca 1100 meter,
hvilket tilsvarer en gradient på 0,2 %. Samtidig er det laget et utløp som bidrar med en
oppstuvingseffekt på ca 20 cm i bunn av løpet, se Figur 51 og 52 under. Vi foreslår å utvide
denne i bredde og dybde såpass at den ikke lenger utgjør en slik effekt. Dette vil bidra til å
drenere løpet bedre, og kan hjelpe noe i flomsituasjoner. Samtidig presiserer vi her at høyden på
vannet i dette løpet, vil dikteres av høyden på vannet i hovedløpet i og med at det er minimalt
med fall de siste hundre meterne av løpet ut til hovedløpet. Inntaket justeres og formes om til
spalteform (tidligere beskrevet), slik at vanngjennomstrømmingen øker noe. Dette inntaket vil
være forholdsvis lett å justere ved behov.
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Figur 51. Dronefoto av utløpet ved punkt 11.

Figur 52. En høydeprofil over sideløpet mellom pkt. 10 og 11 (Kartverket, 2023).
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Tiltak i hovedløpet:

De samme tiltakene som for de to andre delstrekningene vil også være relevante her. En av
tersklene (rett oppstrøms pkt. 10) bør antakelig ikke fjernes dersom sideløpet mellom pkt. 10 og
11 skal åpnes opp ytterligere. Dette skyldes at vannspeilet her står noe høyere enn det ville gjort
uten terskelen, hvilket kan bidra til noe større fall gjennom dette løpet, som er nokså flatt.

● Trekke stein fra elveforbygningen ut i hovedløpet og danne steingrupper (Ca 50), øyer
(Ca 6 stk på ca 150 m²) og en generelt mer “ru” og variert elvebredd med disse. Dette
bør gjøres gjennomgående langs hele strekningen, og tilpasses underveis i arbeidene.
Figur 40 illustrerer hvordan dette kan se ut.

● Utplassere død ved (ca 40 trær),
● Grave ut flere kulper i hovedløpet. For å sikre at utgravde kulper ikke fylles igjen ved flom

og massetransport, bør buner/strømbrytere etableres oppstrøms hver utgravde kulp (Ca
6 stk).

● Endre eksisterende terskler (3 stk).

Forslag til delprosjekter og prioritering

Det er viktig å organisere restaureringsarbeidet på en økologisk best mulig, og samtidig
kostnadsbesparende måte. Transport av maskiner til og fra er kostbart, i tillegg til at gjentatt
kjøring på adkomstveier medfører støy, risiko og påfører natur og veier slitasje. Dette bør derfor
begrenses til et minimum. Videre vil flere enkelttiltak avhenge av hverandre, for å gi ønsket effekt
sammen. Summen av alle tiltak i denne rapporten utgjør et omfattende arbeid med vassdraget,
og det vurderes som hensiktsmessig å fordele finansiering og arbeid over flere sesonger. Se
tabeller nedenfor, for oppsummering av foreslåtte tiltak, kostnadsestimater, foreslåtte
delprosjekter og prioritering av disse.

Ved en god design og gjennomføring av foreslåtte tiltak, med rett kompetanse til stede i
anleggsfasen og i oppfølgingen, vil en kunne forvente et langt rikere liv i og langs vassdraget. Av
størst betydning vil tiltakene være i det kanaliserte området som også er fokus for denne
rapporten, men økt egnet gyte- og oppvekstareal for fisk vil naturligvis gagne hele vassdraget.
Kombineres tiltakene med bedret vandringsmulighet for fisk forbi Øverfossen, og eventuelt et
arbeid for å få laksen til å gyte her (tidligere beskrevet) så vurderes oppsiden til å være svært
stor. Fordelene ved intakt velfungerende natur er mange, og dersom sideløp åpnes,
kantvegetasjon reetableres og erosjonssikringer stedvis kan trekkes tilbake i terrenget vil
flomkapasiteten i vassdraget øke. Flomarealer og sideløp blir flotte habitater for et stort antall
arter, og fordrøying av vann vil kunne dempe flombelastningen lenger ned i vassdraget.

● Tabell 5 nedenfor gir en oversikt over de ulike sideløpene som foreslås forbedret, samt
en prioritering av disse.

● Tabell 6 angir kostnadsestimater per tiltakstype (per stykk, meter eller m²).
● Tabell 7 angir kostnadsestimater per tiltakstype i hovedløpet, ekskl. alt arbeid knyttet til

sideløp.
● Tabell 8 oppsummerer foreslåtte delprosjekter (inkl. alle tiltak i hovedløp og sideløp) med

kostnadsestimater og foreslått rekkefølge/prioritering.
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Tabell 5. En oversikt over de ulike sideløpene beskrevet i rapporten, med prioritering for
gjennomføring av foreslåtte tiltak.
Sideløp
(fra-til
pkt.)

Lengde
(meter
)

Fall Dagens
tilstand

Distanse
graving
inntak
(meter)

Tiltak Grunnlag
for konflikt

Prioritet Delprosjekt

1-2 630 1,03% Bekkeløp
eksisterer
siste
400m ca

40-50 Konstruere
spalteformet inntak + 2
bruer, forme bekkeløp
første 50 m. +
justeringer etter 1 år

Lavt Høy 1

3-4 530 0,94% Lav
vannførin
g i
bekkeløp

0 Spalteformet inntak, +
justeringer etter 1 år

Lavt Høy 1

5-6 1000 0,75% Eksisteren
de løp,
men ikke
inntak.

30 - 40 Spalteformet inntak og
bru, harving nedstrøms
bolig. Bytte kulvert og
flomsikre ved bolig +
justeringer etter 1 år

Middels, 1
utsatt bolig

Middels 3

8-9 1470 0,37% Eksisteren
de
bekkeløp/
våtmarkso
mråder
hele veien
unntatt
nært pkt.
8.
u/gjenno
mstrømmi
ng

80-100 Spalteformet inntak +
kulvert under
kommunal vei. Vurdere
bytting av 2 kulverter +
justeringer etter 1 år

Middels.
inngrep
kommunal
vei + 2
utsatte
boliger

Middels 3

10-11 1100 0,2% Eksisteren
de
løp/kroksj
ø

0 Spalteformet inntak,
grave ut utløp

Middels Høy 2

13-14 720 0,32% Eksisteren
de
bekkeløp
u/gjenno
mstrømmi
ng

20-30
inntak,
deretter
50
meter
litt
lenger
inn.

Spalteformet inntak +
grave utløp. Vurdere
utbedring av 1 kulvert
under adkomstvei
jordbruk. Behov for
bruer vurderes. Harving
av løpet
+ justeringer etter 1 år

Lavt Høy 2
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Tabell 6. Anslåtte priser per m eller m², for de ulike typer aktuelle tiltak. Prisestimater hentet fra
“Effektivitet og kost-nytte forhold av fysiske miljøtiltak i vassdrag” (Pulg et al., 2020) merket med
¹. Estimater hentet fra NVEs tiltaksplan for vassdraget (Hoseth, 1999) merket med ² og
inflasjonsjustert (x1,7). Estimater hentet fra NRASs plan for restaurering av Moskoelva,
Nordreisa Kommune merket med ³.

Tiltak/Undersøkelse Pris (NOK)
per m eller
m²

Pris per stk Prisoverslag
(eks.mva)

Kommentar

Spalteformet inntak
m. liten bru

² 22100 (for å
åpne forbygning
og bygge bru.
Antar noe ekstra
for pris for
spalteformet
inntak

² ca 50 000
(anslag totalt,
der
spalteformet
inntak utgjør ca
30 000)

Etablere ny kulvert
med naturlig bunn

¹
33333kr/m
(ved 3,5 m
bredde.
Antar at
dette er et
høyt
estimat).

³
242 000
(2,5 m x 12 m
stikkrennerør delt
i to,forsterket i
buen og påsveiset
fot/skinne i bunn
slik at det står
stødig på
elvebunnen.

Gravearbeider,
transport av masser,
utforming av
naturtypisk elv og
utlegging av
elvestein og grus - 2
m bred bekk

179 kr/m

Tilkoble og utforme
sideløp
(gjennomsnittlig
totalkostnad)

¹ 440 kr/m

Ombygging terskler
til naturtypiske
brekk

¹  65 kr/m² 32 500
(Tersklene i elva
er ca 500 m²)

Utlegg steingrupper ¹ 140 kr/m² ² 2550

Kunstig øy (ca 150
m²)

¹ 140 kr/m² ¹ 21000

Graving av kulper ² 8500

Harving av elvebunn ¹10 kr/m²

Bune/strømbryter ² 8500 kr/stk (vil
variere med
størrelse)

Utlegg død ved -
festet (hovedløp)

1000
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Utlegg død ved
(Ufestet, sideløp, ca
10% av arealet i
7m))

¹ 20 kr/m
elv

Vegetasjonsdekke
forbygninger

² 136/m²

Planting
kantvegetasjon
(stedegne småtrær)

¹ 15/m²

Tabell 7. Tiltak i hovedløpet for de ulike delstrekningene, hvilket danner grunnlaget for de ulike
tiltakspakkene i hovedløpet, med kostnader for disse. Tabellen er ekskl. alle tiltak knyttet til
sideløp.

Tiltak Kostnad per
Antall
del 1

Antall
del 2

Antall
del 3

Kostnad
tiltakspk 1

Kostnad
tiltakspk 2

Kostnad
tiltakspk 3

Plassere ut
steingrupper 2 550,00 kr 30 50 50 76 500,00 kr 127 500,00 kr 127 500,00 kr

Lage øyer 21 000,00 kr 4 6 6 84 000,00 kr 126 000,00 kr 126 000,00 kr

Legge ut
død ved 1 000,00 kr 30 40 40 30 000,00 kr 40 000,00 kr 40 000,00 kr

Endre
terskel 32 500,00 kr 5 3 3 162 500,00 kr 97 500,00 kr 97 500,00 kr

Kulp + bune 17 000,00 kr 4 6 6 68 000,00 kr 102 000,00 kr 102 000,00 kr

Sum 421 000,00 kr 493 000,00 kr 493 000,00 kr
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Tabell 8. En overordnet skisse for forslag til delprosjekter og prioritering, for restaureringen av
Manndalselva. Tabellen inkluderer anbefalte tiltak i både hovedløp og sideløp. Samtlige tiltak
anbefales gjennomført i perioder med lav vannføring, gjerne aug/sept eller feb/mars.

Delprosjekt Tiltak Beskrivelse År for
gjennomføring

Prisestimater

1 Sideløp 1-2 Gjenåpne løp 2024 Spalteformet inntak + 2 bruer:
100 000,-
Tilkoble og utforme sideløp
(50 m f.o.m. innløp): 22000,-

Totalt 122 000,-

1 Sideløp 3-4 Øke gjennomstrømming, 2024 1x spalteformet inntak (Uten
bru): 30 000,-

1 Utbedringer
hovedløp Banol
Bru tom. pkt 5
(57580m²)

Utlegg blokkstein og død ved,
Etablering av øyer,
buner/strømbrytere og graving av
kulper. Justering av gammel
erosjonssikring og terskler. Tilføre
struktur.

2024 421 000,-

1 Oppfølging
NRAS

Tilstede under arbeidene 2024 En uke i felt, 1 pers ink. alle
utgifter, inkl. oppfølgende
notat.
120 000,-

1 Reetablere
kantveg.

Opphøre/ endre kantslåttpraksis
(vurdere ytterligere tiltak etter 5 år)

2024 0 (Mulig planting må gjøres
ved vurdering senere).

1 Justeringer og
etterundersøke
lser + 1 år

NRAS tilstede: Justeringsarbeid
maskin + håndarbeid, elfiske/
oppfølgingsundersøkelse.

2025 En uke i felt, 1 pers ink. alle
utgifter, inkl. oppfølgende
notat.
120 000,-

Justeringer og tilpasninger
begge sideløp. (Antar ca ⅓  av
estimat fra tabell 6, 440 kr/m):
170 000,-

Totalt 290 000,-

Estimert totalsum delprosjekt 1: 983 500,-

2 Sideløp 10-11 Øke gjennomstrømming 2025 1x spalteformet inntak (Uten
bru): 30 000,-
Effektivisere utløp: 10 000,-

Totalt 40 000,-

2 Sideløp 13-14 Gjenåpne sideløp 2025 Spalteformet inntak + 2 bruer:
100 000,-
Tilkoble og utforme sideløp
(50 m fom innløp): 22000,-
1 ny kulvert: 20 000

Totalt 142 000,-

2 Utbedringer
hovedløp pkt.5

Utlegg blokkstein og død ved,
Etablering av øyer,

2025 493 000,-
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til pkt. 11 buner/strømbrytere og graving av
kulper. Justering av gammel
erosjonssikring og terskler. Tilføre
struktur.

2 Oppfølging
NRAS

Tilstede under arbeidene 2025 En uke i felt, 1 pers inkl. alle
utgifter, inkl. oppfølgende
notat.
120 000,-

2 Justeringer og
etterundersøke
lser + 1 år

NRAS tilstede: Justeringsarbeid
maskin + håndarbeid, elfiske/
oppfølgingsundersøkelse. potensielt
samtidig med gjennomføring av
delprosjekt 3

2025 En uke i felt, 1 pers inkl. alle
utgifter, inkl. oppfølgende
notat.
120 000,-

Justeringer og tilpasninger
begge sideløp. (Antar ca 1/4
av estimat fra tabell 6, 440
kr/m for løp 13-14, og for løp
10-11 behøves kun evt
justering av innløp.
15 000,- for løp 10-11
80 000,-  for løp 13-14

Totalt 215 000,-

Estimert totalsum delprosjekt 2: 1 010 000,-

3 Sideløp 5-6 Gjenåpne løp 2026 Spalteformet inntak m/bru:
50000
Flomsikring ved gårdsbruk, ca
15 000
Harving/fjerne organisk
materiale på ca 1170 m²:
11700 ,-. Antar dette er for
lavt,  30 000,- mer realistisk.

Totalt 95 000,-

3 Sideløp 8-9 Gjenåpne løp 2026 Stor kulvert m. spalteformet
inntak under kommunal vei
ved inntak: ca 300 000,-. (242
000 + reasfaltering ol.)

2 mindre kulverter, ca 40 000,-

Tilkoble og utforme sideløp
(100 m fom innløp): 44 000

Totalt: 384 000

3 Utbedringer
hovedløp pkt.5
til pkt. 11

Utlegg blokkstein og død ved,
Etablering av øyer,
buner/strømbrytere og graving av
kulper. Justering av gammel
erosjonssikring og terskler. Tilføre
struktur.

2026 493 000,-

3 Oppfølging
NRAS

Tilstede under arbeidene 2026 En uke i felt, 1 pers inkl. alle
utgifter, inkl. oppfølgende
notat.
120 000,-
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3 Justeringer og
etterundersøke
lser + 1 år

NRAS  tilstede: Justeringsarbeid
maskin + håndarbeid, elfiske/
oppfølgingsundersøkelse.

2027 En uke i felt, 1 pers ink. alle
utgifter, inkl enkelt notat.
120 000,-

Justeringer og tilpasninger
begge sideløp. (Antar ca 1/4
av estimat fra tabell 6;  440
kr/m.
110 000,- for løp 5-6
161 000,-  for løp 8-9

Totalt: 391 000,-

Estimert totalsum delprosjekt 3: 1 483 000,-

Estimert totalsum delprosjekt 1 + 2 + 3: 3 476 500,-

5. Andre forhold knyttet til restaureringsplanen

Hvor vellykket gjennomføringen av planen blir, vil avhenge av tilstrekkelig finansiering, tillatelser
og vurderinger fra ansvarlige myndigheter og offentlige instanser (NVE, Statsforvalter,
Fylkeskommune, kommune) og grunneiere. Videre er det viktig å legge til rette for lokal
forankring og eierskap til planen gjennom gode dialoger, åpenhet og godt informasjonsarbeid,
hvilket antakelig vil innebære justeringer av tiltakene for å finne løsninger som alle parter kan
leve med. Selve gjennomføringen vil avhenge av et godt samarbeid mellom lokale drivkrefter i
Manndalen Jeger- og Fiskerforening (MJFF), vår fagkompetanse samt dyktige maskinførere med
erfaring med arbeid i tilknytning til vann og vassdrag. Vi fraråder at tiltakene gjennomføres uten
vår fysiske tilstedeværelse for å sikre et godt resultat. Det er nær umulig å ta høyde for alle
nødvendige lokale tilpasninger for hvert enkelt tiltak, i et plandokument som dette. Vi anmoder å
søke Miljødirektoratet (“Tilskudd til Vannmiljøtiltak”) og NVE om tilskuddsmidler til gjennomføring
av prosjektet, hvilket denne planen danner søknadsgrunnlag for. Fylkeskommunen kan også
melde inn behov for restaureringsmidler (“Fagmidler til restaurering av vassdrag”) til konkrete
prosjekter, i sin årlige behovsinnmelding til Miljødirektoratet. Sistnevnte finansieringsmulighet
avhenger naturligvis av at fylkeskommunen er godt kjent med planen om restaurering av
Manndalselva, og at de dermed vektlegger prosjektet i sin behovsinnmelding.
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