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Foto: COWI

Foto: I. Tanem/ Fylkesmannen

Foto: K. T. Guttvik/ Fylkesmannen
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6Foto: NINA/ M.A. Bergan

Video; Morten A. Bergan/NINA
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Foto: Anne -Lise Bratsberg/ Nye Veier AS
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Vedlegg 3. Eksempler på inngrep som kan skade 

verneverdier i vassdrag

Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag
Type inngrep Formål Mulig skade på verneverdier 

Vegbygging Skogsdrift, 
vegtrafikk 

Fjerning av kantvegetasjon, utfyllinger, vandringshinder for fisk, vanskelig 
adkomst, skade på kulturminner/-miljøer, økt forurensningsfare 

Masseuttak i 
og 

Produksjon av Landskapsforandring, skader på 

ved elva sand og grus fisk og bunndyr, inngrep i elvas 
  

naturlige prosesser, senker 
  

elvebunn og vannstand i 
  

nærliggende dammer og 
  

kroksjøer 

Vannuttak Drikkevann, Tørrlegging/redusert vannføring, 
 

fiskeoppdrett, økt forurensing, dårligere 
 

jordvanning forhold for vannlevende planter 
  

og dyr, redusert opplevelsesverdi 

Forbygning/ Unngå erosjon 
og 

Smalere og dypere elv, hindrer 

strandkledning elvebrudd grustilførsel, hindrer nydannelse 
  

av vegetasjon på motsatt bredd 
  

og elvas naturlige prosesser, 
  

endret artssammensetning, øker 
  

nedstrøms flom- og erosjonsfare 

Flomvern Hindre 
flomskader 

Eliminerer flommarkskog, 

  
visuelt uheldig, fjerner kantskog, 

  
øker nedstrøms flom- og 

  
erosjonsfare 

Kanalisering Innvinning av Fjerning av kantskog, økt 
 

areal strømhastighet, reduserer 
  

biologisk mangfold, visuelt 
  

uheldig 

Bygg og anlegg Boliger, industri Reduserer naturområdene, 
  

redusert biologisk mangfold, økt 
  

forurensingsfare, skade på 
  

kulturminner/-miljøer 

Kraftledninger Strømtransport Visuelt uheldig, skader på fugl, 
  

skade på kulturmiljøer 

Bakkeplanering Effektivisere Økt forurensing, endrer 
 

jordbruket landskapet 

Oppdyrking Matproduksjon, Økt avrenning, redusert 
 

beite biologisk mangfold, hindrer 
  

ferdsel, skade på kulturminner 
  

og kulturmiljø 

Bekkelukking Effektivisere Redusert biologisk mangfold, 
 

jordbruket, redusert selvrensing, 

 
redusere 
erosjon 

visuelt uheldig, skade på 

  
kulturminner og kulturmiljø 

Hogst Uttak av 
tømmer 

Fjerning av kantskog, redusert 

  
biologisk mangfold, skade på 

  
kulturminner og kulturmiljø 

Grøfting Produksjon 
av 

Endrer naturlige vekstvilkår, 

 
trevirke øker erosjonsfaren, reduserer 

  
biologisk mangfold, endrer 

  
naturlig vannføring 

Fiskeoppdrett Produksjon 
av 

Fare for spredning av 

 
settefisk 
og 

sykdommer og parasitter til 

 
matfisk villfisk, endret vannføring, 

  
hindring fiskens frie gang, økt 

  
forurensing, genetisk 

  
innblanding, visuelt uheldig 

Forurensing Vassdrag 
som 

Redusert bruksverdi, forrykket 

 
for utslipp artsbalanse, redusert 

 
resipient biologisk mangfold 
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Oppstartmøte nov. 2017

• Kalte inn bredt; påvirkere og interessenter

• NINA presenterte senere års undersøkelser og utviklingen i Gaula

• DMF presenterte resultat fra sine undersøkelser

• Oversikt over påvirkninger

• Diskusjon om veien videre

Foto: I. Tanem/ Fylkesmannen
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Arbeidsgruppa

Foto: I. Tanem/ Fylkesmannen
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Kilde: NINA, notat; Utvelgelse av tiltaksområder i Gaula - pilotforsøk



Prinsipper for blokkrygger

Kilde: NINA, notat; Utvelgelse av tiltaksområder i Gaula - pilotforsøk



Kilde: NINA, notat; Utvelgelse av tiltaksområder i Gaula - pilotforsøk



Tiltak i sidebekker

Alle foto og illustrasjon: NINA/ M.A. Bergan



Foto:

• Skal være et spleiselag mellom påvirkere

• Generell vannforvaltning; kr 264 000,-

• supplerende tildeling generell vannforvaltning 2020; 

kr 1 000 000,-

Finansiering



Facebook FylkesmannenTrondelag

Nettside fylkesmannen.no/Trondelag

Iver Øfsti Tanem

fmtlita@fylkesmannen.no

73 19 92 21 / 976 97 255

Seniorrådgiver vannforvaltning

Det å sikre store, gode 
leveområder for arter, vil bidra til 
mer robuste bestander med større 
genetisk variasjon. Dette er viktig i 
forhold til å gjøre naturen i stand 
til å håndtere klimaendringene !

Takk for meg!


