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Kartlegging av fisk, edelkreps og bunndyr i Vorma nedenfor Eidsvoll 
bru, 2019. 

Sammendrag 

Eidsvoll kommune ønsker å utvikle området ved Sundevja i Eidsvoll sentrum. For å legge til rette for 
etablering av næringsbygg og leiligheter med friområder for allmenheten, ønsker kommunen å etablere ny 
utfylling i Vorma i forlengelsen av eksisterende utfylling. Fylkesmannen har fremmet innsigelse til planen da 
han mener at kunnskapsgrunnlaget om påvirkningen av tiltaket på økologi og naturmangfold er for dårlig. 
Norconsult har gjennomført kartlegging av fisk, edelkreps og bunndyr i det planlagt tiltaksområdet med 
hensikt å dokumentere evt. funksjonsområder for fisk og edelkreps. Resultatene viser forholdsvis lav 
diversitet for både fisk og bunndyr, og det ble ikke registrert edelkreps. Det ble til sammen fanget totalt 32 
individer og 3,2 kg fisk. Hork (15 stk) dominerte i antall i garnfangstene etterfulgt av nipigget stingsild (9 stk), 
sik (6 stk), abbor (1 stk) og ørret (1 stk). Forekomsten av marflo i bunndyrsamfunnet under lav vannstand i 
begynnelsen av mai representerer en potensiell næringskilde for både fugl og fisk på de grunne 
mudderflatene. Indeksberegninger for økologisk tilstand var ikke inkludert i dette arbeidet. Men diversiteten 
av bunndyr i områdene ved Sundevja synes å være noe lav. Vår kartlegging avdekket ikke noen viktige 
funksjonsområder hverken for fisk eller edelkreps i denne delen av elva. 
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1 Forord 

Kartlegging av fisk, edelkreps og bunndyr i Vorma nedenfor Eidsvoll bru, 2019, ble initiert av Eidsvoll 
kommune. Asplan Viak ved Oddmund Wold gjennomførte tilleggsbefaringer i området våren 2019, herunder 
også prøvetaking bunndyr den 7. mai. Anette Fyhn og Atle Rustadbakken, Norconsult, gjennomførte 
prøvefiske med garn og krepseteiner 4.-5. juni, mens Trond Stabell tok ut supplerende bunndyrprøver den 5. 
juni 2019. Atle Rustadbakken har vært oppdragsleder og ført rapporteringen i pennen med bidrag fra Trond 
Stabell.  

2 Innledning 

Kartlegging av fisk, edelkreps og bunndyr i Vorma nedenfor Eidsvoll bru, 2019, ble initiert av Eidsvoll 
kommune etter at Fylkesmannen i Oslo og Viken den 14.6.2018 fremmet innsigelse til kommunens 
områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum. Videre i brev av 10.1.2019 fremmer Fylkesmannen innsigelse til 
utfylling i Vorma og etterspør bl.a. vurdering etter en rekke lover og forskrifter; vannressursloven, 
forurensningsloven, naturmangfoldloven, vannforskriften og forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. 
Fylkesmannen begrunner innsigelsen med at det ikke er gjort tilstrekkelige egne undersøkelser av fugl, fisk, 
bunndyr eller (andre) rødlistearter og påvirkning av tiltak på økologi og naturmangfoldet. Fylkesmannen 
hevder å være kjent med at det er observert forskjellige arter av fisk og fugl i området, og han mener videre 
at det ikke er godt nok utredet hvordan utbyggingen og økning av mennesker i området vil påvirke den 
naturen som skal bevares innerst i evja. Fylkesmannen skriver at det er sannsynlig at området er viktig for 
næringssøk for fugler som er på rødlista og fisk, som f.eks. ørret. Fylkesmannen mener videre at kommunen 
ikke har dokumentert behovet for å utvide dagens byggeområder ut i Vorma. 

3 Områdebeskrivelse 

Mjøsa er Norges største innsjø med et overflateareal på 366 km2. Mjøsa ligger 123 m o.h. og er regulert til 
HRV 122.94 m o.h. og LRV 119.33 m o.h. Vorma er Mjøsas utløpselv i sør og strekker seg 33,8 km fra 
Minnesund til Vormsund der den drenerer til Glomma. Vannforekomsten Vorma er i dag klassifisert som i 
god økologisk tilstand (Vann-nett, 2019). Tilstanden er imidlertid satt til risiko for ikke å opprettholde denne 
tilstanden grunnet bl.a. vassdragsregulering. Av registrerte påvirkninger utenom vannkraftanlegg er 
hydrologisk påvirkning, urban utvikling, jordbruk, avløpsvann, punktforurensing samt introduserte arter og 
sykdommer (Vann-nett, 2019).  

Elva renner rolig og med lite fall i 22 kilometer fra utløpet i Minnesund forbi Eidsvoll og ned til Svanfossen, 
der det siden 1910 har vært en reguleringsdam for Mjøsa. «Etter Svanfossen renner elva igjen nesten uten 
fall ned til den flyter sammen med Glomma, ved Vormsund. På vestsiden mottar den sideelvene Julsrudåa 
og Andelva, på østsiden Jøndalsåa og Holtåa» (Wikipedia-brukere, 2019). Ifølge Miljødirektoratets 
naturbase, ble Vorma vernet som Vorma dyrelivsfredning allerede i 1935. «Fredningen gjelder i et område 
med evjer og strandkanter på strekningen fra Minnesund til Svanefossen i Vorma, (…). Viktigst i ornitologisk 
sammenheng er øvre del av Vorma (…). Her er vannet stilleflytende med rik bunn og flytebladvegetasjon og 
med rikelig sumpvegetasjon i beskyttede viker og tilløp. Strekningen fra Minnesund til Eidsvoll er ofte isfri om 
vinteren og dette er et av landets viktigste overvintringssted for sangsvaner. Vorma er, (…), også viktig 
vinteroppholdssted for ender; (…). Vorma, med sideelver, har betydning som trekkområde for våtmarksfugl. 
Lav vannstand om våren gir gode forhold for matsøk.» (gjengitt etter (Miljødirektoratet, 2019)). 

Fysisk endring grunnet annen ingeniørvirksomhet, som er oppført som påvirkning i stor grad, medfører 
endringer i habitat da elva er kanalisert og utgravd, steinsatt på en side samt stor erosjon langs kantene som 
fører at kantvegetasjonen detter ut. Ved Sundevja som ligger på østsiden av Vorma i Eidsvoll sentrum, er 
det også tidligere (etter 1971) utført en utfylling i elva på ca. 2,67 ha. Basert på eldre flyfotodokumentasjon 
så antas dette å ha fjernet arealer med biotoper som beskrevet under Vorma dyrelivsfredning (se ovenfor, 
samt vedlegg 1).  
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4 Litteratur om fisken i Vorma 

Registrerte arter av fisk og kreps i Mjøsa er abbor, hork, ørret, harr, lagesild, sik, gjedde, lake, mort, karuss, 
laue, vederbuk, brasme, gullbust, ørekyte, krøkle, stingsild, steinulke, hornulke, elveniøye og edelkreps 
(Thorsnæs & Vøllestad, 2019). Det fanges en del stor ørret i Vorma (Aass 1996, egne data). Det har lenge 
vært diskutert hvorvidt dette er gytefisk eller om det er fisk på næringsvandring. Det har også vært diskutert 
om dette er fisk fra andre stammer eller tilhører en lokal stamme fra Vorma. Aass beskriver ørreten i Vorma 
som en samlebestand av fisk fra ulike deler av vassdraget (Aass, 1996). Ørreten her viser skifte av næring 
fra evertebrater til fisk med tilhørende vekstomslag. Men bytte av leveområde er ikke like markert, da 
størstedelen av Vormaørreten synes å leve hele sitt liv i rennende vann (Aass, 1996).  

Ved elektrofiske i Vorma ble det funnet høye tettheter av abbor, hork og steinsmett på de potensielle 
gyteområdene for ørret» etter (Johnsen, 2004). I samme utredning beskrives også «Tettheten av ungfisk 
[ørret] i Vorma var svært lav, og de eneste områdene det ble funnet ørret var nedstrøms Svanfossen og ved 
Ertesekken. Ved disse områdene ble det også funnet spor etter gyteaktivitet.»  

Aas, Borgstrøm og Brabrand beskriver for harren i Vorma at konkurransen fra andre arter er stor på de rolige 
partiene, samtidig som det er få skikkelige strykpartier hvor harren kan dominere (Aas et al., 2006). Videre 
skriver de «Forekomst av egnede gyteområder og veksthastighet vil også være avgjørende for hvor stor 
beskatning harren tåler» (Aas et al., 2006). 

«Vorma tilbyr sportsfiskere et populært fiske etter storaure på elv. Det har imidlertid rådet stor uenighet om 
auren som tas er av stedegen stamme eller utsatt fisk. … I mangel på genetiske data kan vi ikke avgjøre om 
det er en stedegen aurebestand i Vorma eller om yngelen som vokser opp ved Svanfoss/Ertesekken er 
avkom fra flere ulike stammer.» etter (Gregersen & Johnsen, 2007). 

«Av de undersøkte bekkene er det 3 hovedvassdrag som peker seg ut som spesielt verdifulle med tanke på 
fisk: Julsrudåa (med Tømtebekken) i Eidsvoll, … . Disse bekkene/elvene har bestander av ørret og harr. Selv 
om det i denne kartleggingen ikke er fastslått at det er storørret som vandrer opp fra Mjøsa/Vorma, er det på 
bakgrunn av opplysninger fra lokalkjente og fra andre undersøkelser stor sannsynlighet for at bekkene 
fungerer som gyte- og oppvekstområde for storørret.» etter (Dønnum, 2009). 

Gjennom båtelfiske i perioden 2011-2015 registrerte NINA mellom åtte og 15 arter årlig og totalt 18 arter til 
sammen (Museth et al., 2016). De dominerende artene under disse registreringene var steinsmett, mort og 
harr, deretter abbor, gjedde ørret og sik. De registrerte stam i 2013, som eneste at de påviste fiskeartene 
som ikke står på lista over fiskearter i Mjøsa gjengitt ovenfor. Registreringene i Vorma ble imidlertid gjort 
nedstrøms Svanfossen så det er usikkert om resultatene herfra er representative for områdene omkring 
Eidsvoll sentrum (Museth et al., 2016). Johnsen m.fl. (2014) konkluderer med at fiskesamfunnet i Vorma er 
komplekst, og at det trolig er stor variasjon i forekomst av ulike fiskearter nedstrøms Svanfoss gjennom året 
pga. vandringer (Johnsen et al., 2014). Det påpekes videre at det er generelt behov for mer kunnskap om 
gytebestanden av ørret i dette området, særlig om det er en stedegen bestand og gyteperiodens varighet.  

I Utredning av naturmangfold ved utfylling i Vorma ved Eidsvoll, i Eidsvoll kommune (Kristiansen, 2018) 
konkluderes det med at områdene ved Sundevja ikke er viktige gyte- og oppvekstområder for ørret i Vorma.» 
Dette gjøres med henvisning til studiene som ble rapportert av Johnsen (2004).  

En nylig rapportert genetikkundersøkelse konkluderer med at det er en egen ørretstamme i Vorma og at 
denne sannsynligvis gyter i området nedenfor Svanfossen. Alder og lengde blant villfisken som ble analysert, 
viste betydelig variasjon i vekst, og det kan være flere subpopulasjoner representert i materialet.» etter 
(Linløkken et al., 2019) 
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5 Metode 

5.1 Garnfiske 

Prøvefisket ble utført som et ikke-standardisert påvisningsfiske over natta 4.-5. juni 2019 mens Mjøsa lå på 
vannstand 122,92 m.o.h (kilde GLB). Garna ble fordelt over et areal på nesten 2,5 ha som utgjorde 
grunnområdet sør for parkeringsplassen ved Eidsvoll bru (Figur 1). Det ble totalt fisket med 12 bunngarn 
hvorav fire var flermaskeviddegarn av nordisk standard. Dette er garn som alle består av 12 paneler med 
følgende maskevidder; 5‐6,25‐8‐10‐12,5‐15,5‐19,5‐24‐29‐35‐43 og 55 mm. Hvert garn er 1,5*30 meter og 
panelene er på 2,5 m hver i hele garnets høyde. De øvrige var enkeltmaskeviddegarn i maskeviddene 21 (2 
stk), 26 (2 stk), 29, 35, 39 og 52 mm. Det ble til sammen benytta et garnareal på 480 m2, hvorav 180 m2 var 
nordiske garn. Garna ble hovedsakelig satt fra land og ut. To nordiske garn samt et 29 mm bunngarn ble 
imidlertid satt enkeltvis midt ute på flata. Da dybden i området hovedsakelig var grunnere enn 3 m, ble det 
ikke utført noe stratifisert prøvefiske. Dypeste punkt registrert under setting av bunngarna var 7 m. På 
utsiden av gruntområdet var strømhastigheten for høy til at det kunne gjennomføres noe effektivt garnfiske 
der. Dette satte også begrensninger i garnmengden som kunne benyttes i kartleggingen. Garna stod ute i 
om lag 12 timer over natta før de ble tatt opp igjen. 

5.2 Teinefiske etter kreps 

Prøvefisket etter edelkreps ble gjennomført med 12 stk krepseteiner agnet med krøkle fra Mjøsa i samme 
område som prøvefiskegarna ble satt (Figur 1). Teinene ble primært satt på mudderbunn langs steinura som 
utgjør strandlinja mot fyllinga som i dag er parkeringsplass for Eidsvoll mot sør, men noen teiner ble også 
satt langs land på gruntområdet på østsida av elva. Teinene stod ute på 1-3 m dyp i om lag 12 timer over 
natta før de ble tatt opp igjen. 

5.3 Prøvetaking bunndyr 

Vi gjorde en kvalitativ innsamling av bunndyr i to omganger, først på lav vannstand (121,53 m o.h.) den 7. 
mai samt på sommervannstand (122,92 m o.h.) den 5. juni 2019 (Figur 1). Siden det var relativt stillestående 
vann under innsamlingen, ble bunndyrene samlet inn ved å føre håven frem og tilbake over substratet mens 
substratet i forkant av håven ble rotet opp med foten. Den 7. mai ble det benyttet en nokså grovmasket håv 
med ca. 1 mm maskevidde mens det den 5. juni ble benyttet en håv med standard maskevidde på 0,25 mm. 
Prøvene ble konservert med 96 % etanol. I laboratoriet ble bunndyrene sortert og identifisert til lavest mulige 
taksonomiske nivå. Formålet med bunndyropsjonen i denne omgang var å fremskaffe en oversikt over 
forekomster i form av en artsliste, og ikke tilstandsklassifisering av bunndyr som biologisk kvalitetselement.  
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Figur 1. Kartleggingsområdet sør for Eidsvoll bru utgjør en flate på 2,46 ha.   Kartkilde: norgeibilder.no 

6 Resultater 

6.1 Fisk 

Vi fanget totalt 32 individer og 3,2 kg fisk. Av dette utgjorde fangsten fra de nordiske flermaskegarna 24 individer og 0,9 
kg. Garntypen som gav størst fangst i antall var de nordiske flermaskegarna som fanga 13,3 fisk (483 g) per 100 m2 per 
natt, mens den garntypen som gav størst fangst i biomasse var bunngarn med 52 mm maskevidde som fanga 3,2 kg (5,3 
individer) per 100 m2 per natt (Tabell 1). 

Hork dominerte antallsmessig i garnfangstene med 47 % av totalfangsten etterfulgt av nipigget stingsild og sik med hhv. 
28 og 19 %. De resterende var abbor og ørret som med ett individ hver utgjorde 6 % av fangstene (Tabell 1). 
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Tabell 1. Fangststatistikk for bunngarn brukt under prøvefiske i Vorma 4.-5. juni 2019. Fangst per innsatsenhet deles inn 
i antall individer per 100 m2 garn per natt (NPUE) (a) og antall gram per 100 m2 garn per natt (WPUE) (b). 

a) 

 
b) 

 
  

 

 

Figur 2. Lengdefordeling for alle de fem artene som ble fanget under prøvefisket i Vorma 4.-5. juni 2019. 

  

Maske- Antall Antall
vidde mm garn netter antall gram antall gram antall gram antall gram antall gram antall gram
B21 2 1 0 0 2 66 0 0 0 0 0 0 2 66
B26 2 1 2 373 0 0 0 0 0 0 0 0 2 373
B29 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B35 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B39 1 1 2 675 0 0 0 0 0 0 0 0 2 675
B52 1 1 1 755 0 0 0 0 0 0 1 445 2 1 200
NB 4 1 1 157 13 131 9 9 1 573 0 0 24 870
Totalt 24 8 6 1 960 15 197 9 9 1 573 1 445 32 3 184
Gjennomsnittsvekt (g) 300 13 1 573 445 101
Minste fisk (g) 138 3 1 573 445 1
Minste fisk (mm) 265 77 42 376 332 42
Største fisk (g) 755 34 1 573 445 755
Største fisk (mm) 420 146 52 376 332 420

Sik Nipigget stingsild ØrretHork Abbor Totalt

Maske- Antall Antall
vidde mm garn netter ant/100m2/natt g/100m2/natt ant/100m2/natt g/100m2/natt ant/100m2/natt g/100m2/natt ant/100m2/natt g/100m2/natt ant/100m2/natt g/100m2/natt ant/100m2/natt g/100m2/natt
B21 2 1 0.0 0.0 2.7 88.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 88.0
B26 2 1 2.7 497.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 497.3
B29 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B35 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B39 1 1 5.3 1 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 1 800.0
B52 1 1 2.7 2 013.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 1 186.7 5.3 3 200.0
NB 4 1 0.6 87.2 7.2 72.8 5.0 5.0 0.6 318.3 0.0 0.0 13.3 483.3
Totalt 24 8 1.3 408.3 3.1 41.0 1.9 1.9 0.2 119.4 0.2 92.7 6.7 663.3

Nipigget stingsild TotaltAbborØrretHorkSik
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Grunnet få individer i fangstene er det vanskelig å konkludere med noe om størrelsesfordelingen til fisken i 
denne delen av Vorma. Men våre registreringer viste at horken lå i størrelseorden 5-15 cm, nipigget stingsild 
opp til 10 cm, sik mellom 25 og 44 cm, abboren på 30-24 cm og til slutt ett individ av ørret på nesten 38 cm 
Figur 2. 

Vekstanalyser fra skjell og øresteiner fra den ene ørreten som ble fanget i garna, viste en alder på 5 år. 
Veksten forløp seg som normalt for ungfisk å regne med 4-7 cm per år de første fire årene. Men i det femte 
vekståret syntes det å ha vært et omslag til raskere årstilvekst på 13 cm (Figur 3). Den gode plussveksten 
(tilveksten inneværende år) på om lag fire cm mellom vinterstagnasjon og fangstdato 5. juni, tyder på at den 
gode tilveksten vedvarte i 2019. Dette vekstomslaget tyder på at dette var en fiskespisende storørret etter 
definisjon «En storørretbestand er naturlig reproduserende med regulær forekomst av fiskespisende 
individer, og hvor overgangen til fiskediett gir A) vekstomslag …» (Museth et al., 2018).  

 

 
 

Figur 3. Vekstanalyse i fiskeskjell tatt fra den eneste ørreten som ble fanget under prøvefisket i Vorma 4.-5. juni 2019 
viste et vekstomslag det femte leveåret. Dette tyder på at fisken var en storørret. 

6.2 Edelkreps 

Det ble ikke fanget kreps i noen av de 12 krepseteinene som var satt ut. 

6.3 Bunndyr  

De innsamlede bunndyrprøvene inneholdt minst 16 arter av invertebrater. Antallsmessig dominerte 
fåbørstemark (oligochaeta; indet.) med 310 individer. Deretter kom fjærmygg (chironomidae; indet.) med 60 
individer, spretthaler (collembola; indet.) med 52 individer, nordlig marflo (Gammarus lacustris) med 35 
individer, gråsugge (Asellus aquaticus) med 34 individer og stikkemygg (culicidae; indet.) med 28 individer. 
Det var også noen varianter av biller, døgnfluer, snegler, tovinger samt én ubestemte art av muslingkreps i 
materialet. (Tabell 2)  



Oppdragsgiver: Eidsvoll kommune 

Oppdragsnr.: 5194137   Dokumentnr.: 1   Versjon: J01  

2019-10-01  |  Side 8 av 15 c:\users\atru\dropbox\7_prosjekter\pågående\norconsult\under arbeid\eidsvold kommune_utfylling 
vorma\sluttprodukt\5194137_rapp_kartlegging_fisk_kreps_bunndyr_2019_ts_atlrus_lesim_atlrus.docx 

Tabell 2. Bunndyrfaunaen i undersøkelsesområdet  
7. mai og 5. juni 2019.  

7 Vurderinger 

7.1 Fisk 

Sett i forhold til at det er 20 fiskearter i Mjøsa så er potensialet for høy diversitet og fisketetthet i øvre del av 
Vorma absolutt til stede. Fiskesamfunnet nedstrøms Svanfoss er dokumentert rikt, med 22 registrerte arter 
(Brabrand et al., 1990). Vannhastighet påvirker substratsammensetning og dette sammen danner grunnlag 
for ulike biotoper som påvirker fiskesammensetning og gjerne også –tetthet. Et heterogent vannmiljø med 
intakte elvesletter, bakevjer, viker, kroksjøer og sideløp skaper gjerne funksjonsområder for en rekke 
fiskearter, både for næringssøk, hvile og gyting, særlig for vegetasjonsgytende fisk som en del karpefisker, 
gjedde- og abborfisker (Pulg et al., 2018). Overvannshevning, som følge av reguleringer som Svanfossen, 
kan imidlertid ha innvirkning på de fysiske forhold som igjen påvirker sammensetningen av bunnsubstrat og 
vannvegetasjon. Vi hadde forventet en noe høyere fiskediversitet i kartleggingsområdet enn det vi 
observerte i våre prøvefiskefangster. Fravær av gjedde er ikke overraskende da denne i liten grad går fast i 
garn. Men nærmest fravær av abbor og karpefisker er overraskende da disse utgjør store bestander i Mjøsa.  

Våre resultater tyder ikke på at områdene ved Sundevja fungerer som viktige funksjonsområder for 
fiskebestanden i Vorma på denne tiden av året. Men vi kan ikke bruke fravær av fisk under én natts 
prøvefiske i juni som eneste grunnlag for å konkludere om områdets funksjon for fisk gjennom de resterende 
delene av året. Ideelt burde man gjennomføre undersøkelser på flere tider av året, f.eks. vår, sommer, 
høst, men dette vil være betydelig ressurskrevende. Tidligere kartlegginger av funksjonsområder for ørret 
og harr i Vorma, konkluderte imidlertid med at de mest egnede gyte- og oppvekstområdene for disse artene 
lå nedstrøms Svanfoss (Johnsen, 2004; Aas et al., 2006; Johnsen et al., 2008). Prøvefisket ved Eidsvoll ble 
derfor med hensikt gjennomført under vår/forsommersituasjon for å kunne påvise forventede ansamlinger av 
karpe- og abborfisker som gjerne oppholder seg på eller ved gyteplasser på denne tiden av året. At disse 
fiskene uteble i fangstene tyder på at dette området ikke utgjør noe viktig gyteområde for de vårgytende 
fiskeartene i Vorma.  

Antall

Biller

Dytiscidae (indet.) 8

Haliplus sp.  2

Oreodytes sp. 2

Døgnfluer

Centroptilum luteolum 2

Heptagenia fuscogrisea 2

Snegler

Gyraulus acronicus 1

Potamopyrgus antipodarum 1

Radix balthica 2

Tovinger

Chironomidae (indet.) 60

Culicidae (indet.) 28

Empididae (indet.) 3

Øvrige

Asellus aquaticus 34

Collembola (indet.) 52

Gammarus lacustris 35

Oligochaeta (indet.) 310

Ostracoda (indet.) 2
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7.2 Edelkreps  

Steinfyllingen langs den nordre delen av undersøkelsesområdet (inn mot dagens parkering) burde danne 
gunstige skjulområder for kreps. Men til tross for det så var krepsen fraværende i teinene. Total tørrlegging 
av steinrøysa ved nedtappet vannstand i Mjøsa tvinger imidlertid evt. kreps ut i det åpne mudderlandskapet. 
Dette vil helt klart gjøre krepsen utsatt for predasjon fra rovfisk og fugl. Basert på våre resultater synes det 
ikke som at områdene ved Sundevja utgjør noe viktig funksjonsområde for en evt. bestand av edelkreps i 
Vorma under dagens reguleringsregime av Mjøsa. 

7.3 Bunndyr 

Den første bunndyrprøven fra 7. mai var dominert av marflo. Fravær av fåbørstemark og fjærmygg, som var 
dominerende i juniprøva, kan skyldes at det ble benyttet grovere maskevidder i håven i forhold til standarden 
på denne datoen. Det er videre uvisst hvorfor marflo ikke var til stede under prøvetaking i juni. Marflo er et 
viktig byttedyr for fisk, men trolig også for vadefugl særlig mens Mjøsa er nedtappet vinter og tidlig vår. 
Marflo indikerer god vannkvalitet og gir ørreten den karakteristiske rødfargen i kjøttet. Vi merker oss 
imidlertid at det i alle prøvene var få arter av døgnfluer, steinfluer og vårfluer (EPT-taksa). Dominans av 
fåbørstemark i bunndyrfaunaen kan være en indikasjon på organisk forurensning. Mye finpartikulært substrat 
kan imidlertid påvirke bunnfaunaen, gjerne ved å favorisere gravede former som fåbørstemark og fjærmygg. 
Analyser av fåbørstemark- og fjærmyggfaunaen har vist at selv om tetthetene av fåbørstemark kan være 
høy, så er det ofte arter som ikke er forbundet med organisk forurensning (Brittain et al., 1989; Bremnes & 
Saltveit, 1996). Vi har ikke inkludert indeksberegninger i dette arbeidet. Men vi konstaterer at diversiteten av 
bunndyr i områdene ved Sundevja synes å være noe lav.  

8 Konklusjon 

Til tross for at tiltaksområdet er en av få strekninger der det er en tilnærmet naturlig kantsone og 
mudderbanke i nærheten av Sundet, finner vi ikke grunnlag for å konkludere med at området utgjør noe 
særlig viktig funksjon for fisk og edelkreps i Vorma.  
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10 Vedlegg 

10.1 Flyfoto fra 1971 til 2016 

1971 

 
 

https://norgeibilder.no/ 
Fotodato 1971-06-02 
Dekningsnummer FW-3740 
Stripenummer e 
Bildenummer 21 
Oppløsning 0.2 (m) 

2002 

 
 

https://norgeibilder.no/ 
Eidsvoll 2002  
Fotodato 2002-05-18 
Dekningsnummer FN-02008 
Stripenummer 0 
Bildenummer 0 
Oppløsning 0.25 (m) 

2014 

 
 

https://norgeibilder.no/ 
Øvre Romerike 2014  
Fotodato 2014-04-27 
Dekningsnummer BG-
BNO14009 
Stripenummer 0 
Bildenummer 0 
Oppløsning 0.1 (m) 
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2016 

 

https://norgeibilder.no/ 
Oslo-Østlandet 2016  
Fotodato 2016-06-08 
Dekningsnummer TT-14230 
Stripenummer 06 
Bildenummer 110 
Oppløsning 0.25 (m) 

 

10.2 Bilder fra feltgjennomføring og labanalyser 

 

Bilde fra sør mot nord og parkeringen på den eksisterende fyllingen.  
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Bilde fra sør mot nord-øst, parkeringen på den eksisterende fyllingen samt hjørnet i det som er igjen av evje.  

 

Bilde av østre elvebredd. 
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Anette Fyhn setter garn. 

 

Anette Fyhn trekker garn og viser fra eneste ørret i fangsten. Alle krepseteinene var tomme.  
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Hork var den dominerende arten i garnfangstene.  

 

Sik, ørret, hork og stingsild fra garnfangstene.  

  




