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Sammendrag – summary 

Identifisering av potensielle oppvandringsveier og forslag til tiltak er basert på generell kunnskap 

om laksens svømmekapasitet og evne til å forsere områder med høy vannhastighet og gradient. 

De samlete virkninger av alle tiltak vil i betydelig grad redusere sannsynlighet for at laks kan 

passere Hellefossen. Siden det foreliggende kunnskapsgrunnlaget i flere tilfeller er noe begrenset, 

har ekspertgruppa ikke noe godt grunnlag for en prioritert rekkefølge av tiltakene. På generelt 

grunnlag er det viktigst å gjennomføre tiltak som reduserer sannsynlighet for at laks kan passere 

flomluker og faste overløp. Ekspertgruppa vurderer at selv om alle foreslåtte tiltak gjennomføres, 

er det ingen garanti for at laks ikke kan passere Hellefossen i perioden fram til gjennomføring av 

utryddingstiltak. Følgelig anbefaler ekspertgruppa at det gjøres nærmere tekniske og fiskefaglige 

vurderinger av hvilke fysiske tiltak som kan iverksettes, for å hindre oppvandring av laks i 

Døvikfossen, Embretsfossen og Kongsfossen. 
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Sammendrag 

En tverrfaglig ekspertgruppe med kompetanse innenfor vassteknikk, 

vassdragshydraulikk, fiskevandringer og fiskebiologi, har fått i oppdrag av 

Miljødirektoratet å utrede tiltak for å stenge oppvandringsmulighetene for laks i 

Hellefossen i Drammenselva. Oppdraget inngår som en del av 

kunnskapsgrunnlaget, i forbindelse med planlagte utryddingstiltak mot 

lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Ekspertgruppa var på befaring i Hellefossen i 

januar 2019, for å identifisere mulige vandringsruter for laks forbi 

Hellefossdammen. På bakgrunn av befaring og foreliggende informasjon har 

ekspertgruppa vurdert ulike tiltak for å hindre oppvandring i fisketrapper, forbi 

flomluker og faste overløp. Ekspertgruppa har identifisert minst åtte ulike 

oppvandringsmuligheter for laks i Hellefossen, hvorav passering forbi de to 

flomlukene og de to faste overløpene er ansett som de mest sannsynlige 

passeringsmulighetene. En samlet vurdering av alle passeringsmuligheter er at det 

er overveiende sannsynlig at laks kan passere Hellefossdammen under gitte 

omstendigheter, med mindre det iverksettes et sett av tiltak som reduserer 

sannsynligheten for at laks passerer Hellefossen.  

 

For å redusere sannsynlighet for at oppvandrende laks klarer å passere luker eller 

overløp, er det ønskelig å opprettholde en størst mulig høydeforskjell mellom 

undervannet nedstrøms og overvannet oppstrøms damkonstruksjonen. Spesielt 

kritiske perioder med hensyn til passeringsmulighet er når undervannet er høyt, 

samtidig som vannhastighetene forbi én eller begge flomlukene er lavere enn 

laksens maksimale svømmekapasitet. Ut fra ekspertgruppas vurderinger av 

foreliggende informasjon er det påregnelig at slike perioder inntreffer i løpet av 

behandlingsperioden, med mindre det innføres spesielle restriksjoner på 

lukemanøvrering som reduserer risiko for gunstige oppvandringsforhold. Et annet 

viktig tiltak for å redusere sannsynlighet for oppvandring av laks, er å fjerne alle 

betongkonstruksjoner i tilknytning til alle fisketrappene i Hellefossdammen, siden 

disse skaffer egnete oppvandringsveier og mulige standplasser i områdene 

nedstrøms flomluker og overløp. I tillegg anbefaler ekspertgruppa at områdene 

nedstrøms lukene glattes ut mest mulig, ved at berg som stikker over laveste 

undervannsnivå sprenges bort, samt at alle større fordypninger fylles med betong.  

 

Identifisering av potensielle oppvandringsveier og forslag til tiltak er basert på 

generell kunnskap om laksens svømmekapasitet og evne til å forsere områder 

med høy vannhastighet og gradient. De samlete virkninger av alle tiltak vil i 

betydelig grad redusere sannsynlighet for at laks kan passere Hellefossen. Siden 

det foreliggende kunnskapsgrunnlaget i flere tilfeller er noe begrenset, har 

ekspertgruppa ikke noe godt grunnlag for en prioritert rekkefølge av tiltakene. På 
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generelt grunnlag er det viktigst å gjennomføre tiltak som reduserer sannsynlighet 

for at laks kan passere flomluker og faste overløp. Ekspertgruppa vurderer at selv 

om alle foreslåtte tiltak gjennomføres, er det ingen garanti for at laks ikke kan 

passere Hellefossen i perioden fram til gjennomføring av utryddingstiltak. Følgelig 

anbefaler ekspertgruppa at det gjøres nærmere tekniske og fiskefaglige 

vurderinger av hvilke fysiske tiltak som kan iverksettes, for å hindre oppvandring 

av laks i Døvikfossen, Embretsfossen og Kongsfossen. 
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Forord 

I forbindelse med et behov for å forbedre funksjonssikkerheten til en fiskesperre som ble 

konstruert i Driva, oppnevnte Miljødirektoratet i 2017 en tverrfaglig ekspertgruppe med 

kompetanse innenfor vassteknikk, vassdragshydraulikk, fiskevandringer og fiskebiologi. 

Ekspertgruppas medlemmer i alfabetisk rekkefølge er som følger: Gunnbjørn Bremset 

(NINA), Bjørn Dalsnes (Sweco), Hans-Petter Fjeldstad (Sintef), Morten Kraabøl (Multiconsult) 

og Leif Lia (NTNU). Mandatet til ekspertgruppa var å foreslå utbedrende tiltak av 

eksisterende konstruksjon som øker sikkerheten opp mot 100 % for at oppvandrende laks 

ikke kan passere sperrekonstruksjonen i løpet av funksjonstiden til sperra. Ekspertgruppa 

leverte sin innstilling til Miljødirektoratet i desember 2017, og de foreslåtte tiltakene for 

utbedringer ble gjennomført i løpet av vinteren og våren 2018.  

 

På grunnlag av erfaringene med utbedring av fiskesperra i Driva fant Miljødirektoratet det 

hensiktsmessig å benytte ekspertgruppa til lignende problemstillinger i andre vassdrag. 

Høsten 2018 ble derfor medlemmene i ekspertgruppa bedt om å vurdere 

sperreproblematikk i Telemarkskanalen i Skiensvassdraget og Hellefossen i 

Drammenselva. Mandatet som ble gitt fra Miljødirektoratet var som følger (sitat): «I 

forbindelse med planen om bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Drammenselva vurderes 

stenging av laksetrappa i Hellefoss. Det blir imidlertid påstått at laks ved spesielle vannføringer 

kan passere fossen i et begrenset parti av fossen. Ekspertgruppa skal se på muligheten for å 

etablere ei fiskesperre knyttet til det partiet av fossen hvor laks teoretisk kan passere» (sitat 

slutt). 

  

Felles befaring i Hellefossen ble gjennomført den 29. januar 2019. Under befaringen fikk 

ekspertgruppa orientering om tekniske installasjoner, kraftverksdrift og fisketrapper av 

Trygve Øderud i Glitre Energi og fiskeforvalter Erik Garnås hos Fylkesmannen i Oslo og 

Viken. Leif Lia har ved senere anledninger inspisert de tekniske installasjonene i 

Hellefossen og Døvikfossen. I arbeidet med innstillingen har ekspertgruppa vurdert både 

kjente og mer teoretiske muligheter for oppvandring av laks. Dessverre døde vår gode 

kollega Hans-Petter Fjeldstad så alt for tidlig i mars 2020, slik at han ikke fikk være med på 

sluttføring av utredningen. Vi hedrer hans minne og takker så mye for alle innsiktsfulle 

bidrag i dette utredningsarbeidet, samt i tidligere utredninger og prosjekter i Driva, 

Telemarkskanalen og en rekke andre norske vassdrag. Videre går en spesiell takk for 

verdifull bistand og informasjon til Morten Eken, Erik Garnås, Trond Haukebø, Helge 

Martinsen, Jarle Steinkjer og Trygve Øderud.  

 

 

Trondheim og Lillehammer, juni 2022  

 

 

Gunnbjørn Bremset       Bjørn Dalsnes       Morten Kraabøl       Leif Lia   
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1. Innledning 

1.1 Områdebeskrivelse 

Drammensvassdraget er det tredje største vassdraget i Norge, med et totalt 

nedbørsfelt i Buskerud, Oppland og Vestfold på 17 114 km2. Nedbørfeltet 

avgrenses i nord mot Valdresflya og Jotunheimen, i nordvest av Filefjell og Tyin, i 

vest mot Hardangervidda og Numedalslågen, i øst mot Gausdal, Nordmarka, 

Bærumsmarka og Mjøsas nedbørfelt. Drammensvassdragets øvre deler består av 

flere større sidevassdrag, der Hallingdalsvassdraget (5 252 km2), Begnavassdraget 

(4 851 km2) og Randsfjordvassdraget (3 765 km2) er de mest betydningsfulle. 

Vassdraget omfatter større elver som Etna, Dokka, Begna, Ådalselva, 

Hallingdalselva, Snarumselva, Simoa og Vestfosselva. Drammenselva, også kalt 

Dramselva, omfatter elvestrekningen fra Tyrifjorden til utløpet i Drammensfjorden.  

 

Gjennomsnittlig vannføring målt ved utløpet til Drammensfjorden er cirka 314 

m3/s. Middelflom ved utløpet er ifølge NVE beregnet til cirka 1 070 m3/s, mens en 

10-årsflom og en 50-årsflom en beregnet til henholdsvis 1 640 og 2 220 m3/s. De 

største flommene i nedre deler av Drammensvassdraget oppstår vanligvis i 

månedene mai og juni i forbindelse med snøsmelting (figur 1). Det forekommer 

også at kraftig regnvær om høsten fører til flomepisoder. Om vinteren er den 

naturlige avrenningen liten.  

 

Ved Hellefoss kraftverk er middelflommen beregnet til 1 020 m3/s, mens ti-, femti- 

og hundreårsflom er beregnet til henholdsvis 1 560, 2 110 og 2 470 m3/s (Drageset 

2001). Den største flommen som er registrert i elva i moderne tid inntraff i juni 

1927. Den hadde en døgnmiddelvannføring på 2 324 m3/s (målt den 30. juni 1927 

ved Døvikfossen), og har siden blitt karakterisert som en hundreårsflom. En av de 

siste større flommene skjedde 7. juli 2007 (bildeserie 1), da den høyeste 

registrerte vannføringen ved Døvikfossen var om lag 1 320 m3/s. 
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Figur 1. Vannføringer (m3/s) ved Hellefoss kraftverk i 2009. Gul farge markerer den 

totale slukeevnen, burgunderrødt markerer vannføring over flomluker. Blå farge 

markerer totalvannføring. Sesong for laksefiske er juni-september. Figuren er hentet fra 

et notat utarbeidet av Hellefoss Kraft. 
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Bildeserie 1. Luftfoto av situasjonen ved Hellefossen under en større flom. Fotografiene 

er tatt midt på dagen 7. juli 2007, da vannføringen ved Døvikfossen var om lag 1 320 

m3/s. Det er verdt å merke at flyfotoene er tatt før en ny segmentluke ble installert i 

dammen. Flyfoto: Glitre Energi AS. 
 

 

 

1.2 Vassdragsreguleringer  

Vassdragets lengste vannvei måler 308 kilometer, som er den femte lengste 

vannveien i Norge. I alle hovedavsnittene av vassdraget finnes store, regulerte 

innsjøer. De største innsjøene i vassdraget er Randsfjorden og Tyrifjorden, som er 

henholdsvis Norges fjerde og femte største innsjø. De regulerte innsjøene 

Krøderen og Sperillen ligger også i vassdragets nedbørfelt. Drammensvassdraget 

var gjennom lange tider et av de viktigste fløtningsvassdragene i landet. 

Drammenselva er farbar for lektere og slepebåter opp til Hokksund, men det er 

ikke etablert sluser for båttrafikk ved Hellefoss kraftverk. 

 

Hellefossen kraftverk  

Hellefossen kraftverk er et elvekraftverk som består av fire hovedelementer:  
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1. Dam med sektorluke, segmentluke og to overløp  

2. Kraftstasjonen Hellefoss Øst med to Kaplan turbiner  

3. Kraftstasjonen Hellefoss Vest med to Kaplan turbiner  

4. Turbin 6 med én Kaplan turbin.  
 

Hellefossen kraftverk er samlebetegnelsen for alle disse installasjonene, og 

kraftverket ble vesentlig renovert i 2002. Det ble installert en ny segmentluke i 

2007 (se plassering i figur 2). Rehabilitering av kraftstasjonen Hellefoss Øst ble 

fullført i 2016 for å sikre stabil drift og forbedrete miljøforhold. Kraftverket er 

knyttet opp til Glitre Energis driftssentral siden 2016. Nyeste teknologi med 

døgnkontinuerlig bemanning åpner for en helhetlig regulering av hele 

vannstrengen. Papirfabrikken Hellefoss Paper AS (figur 2) har driftsmessig 

samarbeid med Hellefossen kraftverk. Kjølevann til fabrikken tas inn fra vestre side 

av inntaksmagasinet, og renset avløpsvann pumpes tilbake til inntaksmagasinet 

for å få en fortynning før dette vannet passerer over dammen. 

 
 

 

 
 

Figur 2. Oversikt over Hellefoss kraftstasjon med lokalisering av turbiner, 

lukearrangement og fisketrapper. I tillegg er lokalisering av papirfabrikken Hellefossen 

Paper AS inkludert i figuren. 
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Hellefossen kraftverk er det nederste av flere kraftverk i Drammensvassdraget. 

Følgelig vil både driftsvannføring og vannslipp variere med lokalt tilsig og 

manøvrering av ovenforliggende magasin. Kraftverket har et lite inntaksbasseng og 

overvannstanden er følsom for raske endringer i vannføringer. Det er to luker i 

inntaksdammen til Hellefossen kraftverk (figur 3). En sektorluke på venstre side av 

dammen slipper overflatevann, mens en segmentluke i midtre del av dammen 

slipper vann fra dypere vannlag i inntaksmagasinet. I vinterperioden (1. november 

- 30. april) manøvreres kraftverket for å optimalisere kraftproduksjon. I 

oppvandringsperioden for laks (1. mai - 31. oktober) slippes det også lokkevann i 

lukene for å lette oppvandringsforholdene for fisk i fisketrappene. I perioder med 

høy vannføring slippes det også vann i den østre fisketrappa (figur 2), og denne 

fisketrappa settes i funksjon når samlet vannføring overstiger 400 m3/s. 

 

 
Figur 3. Skisse av dam- og lukearrangement i Hellefossen kraftverk. Skissen er 

utarbeidet av Norconsult AS (Anonym 2018), og er gjort tilgjengelig for ekspertgruppa av 

regulanten Glitre Energi AS. 
 

 

 

Overvannet på inntaksdammen holdes som regel på en normalvannstand på kote 

7,20, men kan variere mellom kotene 7,15 og 7,25. Om sommeren kan det være 
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gunstig å kjøre med overvann opp mot kote 7,25, for å oppnå både økt fall og mer 

vann i fisketrappa. I flomperioder reguleres vannstanden etter naturkurven. Ved 

større utfall av ovenforliggende kraftverk er nedtapping av inntil 50 cm av 

overvannet benyttet som et tiltak, for å opprettholde forbitappingen når 

vannføringen inn i magasinet synker, slik at raske dropp i vannstanden nedstrøms 

dammen unngås (mer utfyllende informasjon om Hellefossen kraftverk er gitt i 

vedlegg 1). 
 

 

1.3 Fisketrapper ved Hellefossen  

Det er i løpet av en periode på flere tiår etablert flere fisketrapper i Hellefossen. I 

perioden 1955-2016 er det etablert til sammen fire trappekonstruksjoner 

(Mathiesen 1997). Fisketrappa over Bukkeberget i midtre del av dammen (bilde 1) 

har inngang nedstrøms segmentluka, og er den av trappeløsningene som har hatt 

best funksjonalitet. Siste oppgradering av denne fisketrappa skjedde i juni 2016, 

noe som gjorde at fisk kunne passere dammen uten manuell håndtering. Det ble 

installert automatisk fisketeller med måling av fiskenes kroppslengde, noe som har 

gitt oversikt over oppgangen inntil alle fisketrappene ble stengt i 2019. Fram til 

stenging av trappene ble det sluppet lokkevann (rundt 5 m3/s) under lukebladet til 

segmentluka og ned til kulpen ved trappemunningen. Segmentluka er vanligvis låst 

til et slipp på omtrent 5 m3/s, og kan ikke manuelt justeres uten betydelig økt fare 

for vannstandsdropp nedstrøms. Ved behov slippes det varierende vannføringer 

over sektorluka for ytterligere lokkevann. 
 

I 2014 ble en fisketrapp på østsiden av Hellefossdammen modifisert (bilde 2), for å 

bedre oppvandringsmulighetene for laks og sjøørret i flomperioder. Denne såkalte 

flomtrappa har dårlig funksjonalitet, men det er registrert laks som passerer 

gjennom disse installasjonene. Det finnes for øvrig flere rester av gamle 

fisketrapper på begge sider av elva, men disse er ikke i funksjon i dag. 

Installasjonene kan imidlertid gi til dels gunstige forhold for oppvandring og 

opphold nært inntil damkonstruksjonen i flomperioder. Disse konstruksjonene gir 

derfor lokale hydrauliske forhold som kan medføre at laks kommer seg helt inntil 

dammen og videre gjennom ulike vannveier over damkrona (mer utfyllende 

informasjon om fisketrappene i Hellefossen er gitt i vedlegg 2). 
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Bilde 1. Over Bukkeberget i midtre del av Hellefossen ble det i 1966 bygd en fisketrapp 

etter pålegg fra NVE og Høyesterett. Fisketrappa har blitt modifisert flere ganger for å 

øke funksjonaliteten. Etter siste modifikasjon i 2016 er det denne fisketrappa som 

fungerer best av de tre trappekonstruksjonene i Hellefossen. Foto: Morten Kraabøl, 

Multiconsult AS. 
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Bilde 2. Fisketrappa på østsida av Hellefossdammen ble modifisert i 2014, for å bedre 

oppvandringsmulighetene for laks og sjøørret i flomperioder. Faste overløp ses mellom 

betongsøylene til høyre i bildet. Foto: Morten Kraabøl, Multiconsult AS. 
 

 

 

1.4 Introduksjon av lakseparasitten Gyrodactylus salaris  

Drammenselva er et betydelig laksevassdrag i regional og nasjonal målestokk, og 

har i perioden 2001-2020 hatt årlige fangster på mellom 1200 og 3400 laks (figur 

4). Spesielt gode år var 2003, 2011 og 2018, da det ble fanget mer enn tre tusen 

lakser i Drammenselva. I 2016 var Drammenselva, sammen med Numedalslågen, 

de beste laksevassdragene sør for Sogn og Fjordane målt i oppfisket kvantum. I 

Drammenselva ble det samme år fanget om lag åtte tonn laks med en 

gjennomsnittsstørrelse på rundt seks kilo. En viktig årsak til de gode 

laksefangstene er et betydelig omfang på fiskeutsettinger. I perioden 2012-2016 

var det årlige utsettinger av 450 000-500 000 laks i Drammenselva (Hindar med 

flere 2018). Mesteparten av utsettingene har skjedd i form av startfôret årsyngel, 

men det har også vært betydelige utsettinger av laksesmolt. 
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Figur 4. Oversikt over antall laks som ble fanget i Drammenselva i perioden 2002-2020. 

Blå søyler viser antall avlivete individer, mens grønne søyler viser antall utsatte 

individer. Figuren er hentet fra Miljødirektoratets nettsider (www.miljodir.no). 
 

 

Drammensvassdraget har vært infisert med Gyrodactylus salaris siden midten av 

1980-tallet. Etter at det ble påvist Gyrodactylus-smitte på regnbueaure i to 

oppdrettsanlegg i Tyrifjorden i 1986, ble det i september 1987 påvist Gyrodactylus 

salaris på laksunger i Drammenselva (Hindar med flere 2018). Senere samme år 

ble lakseparasitten påvist i en sideelv til Lierelva. I 2003 ble parasitten funnet på 

laksunger i en sideelv av Sandeelva, som ligger innerst i Sandebukta sørvest for 

Drammensfjorden. I 2019 ble parasitten også påvist i Selvikelva, som har sitt utløp 

litt lenger ute i Sandebukta. Opprinnelig var det planer om å etablere 

vandringsmuligheter for laks helt opp til Tyrifjorden. Som følge av Gyrodactylus-

infeksjonen ble fisketrappa ved Døvikfossen stengt, for å hindre at det var 

langtidsverter for Gyrodactylus salaris i øvre deler av Drammenselva.  

 

En arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra Norsk institutt for naturforskning, 

Norsk institutt for vannforskning, Veterinærinstituttet, Universitetet i Oslo, 

Buskerud fylkeskommune og Norges vassdrags- og energidirektorat, fikk i mars 

2015 i oppdrag av Miljødirektoratet å utrede mulighetene for å fjerne Gyrodactylus 

salaris fra Drammensregionen. Utredningen fra arbeidsgruppa forelå i mai 2018 

(Hindar med flere 2018). Blant tiltakene som er utredet er en begrensning av 

området der parasitten finnes. I Drammenselva innebærer dette i første rekke å 

hindre oppvandring av laks i Hellefossen, mens det i Lierelva vil være aktuelt å 

etablere en fiskesperre på naturlig lakseførende strekning (mer utfyllende 

informasjon om Gyrodactylus salaris er gitt i vedlegg 3). 
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2. Mulige passeringsruter og standplasser for 

oppvandrende laks  

Ekspertgruppa har identifisert flere lokaliteter med flomrelaterte vannveier hvor 

oppvandring av laks kan skje under gitte fysiske miljøforhold. I tillegg er det 

vurdert som sannsynlig at laks kan komme seg forbi dammen ved å passere under 

eller over lukebladene til de to flomlukene. Felles for alle lokalitetene er at risiko 

for oppvandring av laks er størst når middels og høye flomvannføringer inntreffer 

innenfor laksens oppvandringsperiode fra 1. mai til 1. november, når 

vanntemperaturen er over åtte grader. Risiko vurderes å være størst utover 

sensommer og tidlig høst, når et økende antall laks med stor vandringslyst og -

evne foretar gjentatte forsøk på å passere de ulike vannveiene under varierende 

vannføringer. Vanntemperaturene er såpass høye gjennom mesteparten av 

oppvandringssesongen for laks, at temperaturforholdene ikke reduserer laksenes 

svømme- og hoppekapasitet.  

 

Det legges også til grunn en skjønnsmessig vurdering som tilsier at laksens 

oppholdssteder forflytter seg nedover i elva med økende vannføring over dam og 

gjennom luker. Det vurderes slik at det er ugunstig og til dels umulig for laks av alle 

størrelser å oppholde seg nært inntil de to flomlukene og damanlegget når 

vannføringen er på flere hundre kubikkmeter per sekund (m3/s). På hver side 

segmentluka er det også betongvanger, slik at vannet holdes samlet lengre 

nedstrøms enn selve damfoten. Det er også begrenset med bakvannssoner inntil 

vannstrømmen fra luka. Unntaket er muligens når sektorluka er stengt under 

middels flomvannføring. I slike perioder kan det oppstå en bakvannssone på 

østsiden av segmentluka (under segmentluka) som laksen kan oppholde seg før 

den foretar oppvandringsforsøk.  

 

Det understrekes at det ikke foreligger konkret kunnskap om vannføringens 

betydning for laksens oppholdssteder under flom, og det foreligger heller ingen 

kunnskap om bunnforholdene nedstrøms dammen som gir grunn for annet enn 

generelle antakelser omkring disse forholdene. I flomtrappa på østsiden, og i de 

gamle restene av fisketrapp på vestsiden, vurderes det som mer sannsynlig at 

oppvandrende laks han navigere under store flommer med vannføring over de 

faste overløpene. Nedenfor gis en beskrivelse av mulige oppvandringsveier, 

risikovurdering og forslag til sperretiltak i de enkelte problemområdene. 

Det foreligger ingen sikker informasjon om hvorvidt det finnes passerings-

muligheter for oppvandrende laks dersom fisketrappene i Hellefossen er stengt. 

Basert på informasjon fra lokalkjente og oppnådde erfaringer under befaring, har 
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ekspertgruppa gjort nærmere vurderinger av følgende mulige 

passeringsmuligheter for oppvandrende laks:  

1. Passering over damkrona fra østre fisketrapp (avsnitt 2.1)  

2. Passering over damkrona fra vestre fisketrapp (avsnitt 2.2)  

3. Passering over sektorluke i dam (avsnitt 2.3)  

4. Passering under segmentluke i dam (avsnitt 2.4)  

5. Passering via inntaksbasseng til vestre kraftverk (avsnitt 2.5)  

6. Passering via tømmerrenne på østre side (avsnitt 2.6)  

7. Passering via fisketrapp ved østre kraftverk (avsnitt 2.7)  

8. Andre passeringsmuligheter (avsnitt 2.8)  

 

 

2.1 Passering over damkrona fra østre fisketrapp  

Laks som vandrer opp i østre fisketrapp under flomvannføring, vil kunne oppholde 

seg i øvre del av trappekonstruksjonen selv om det renner vann over 

overløpsterskelen (figur 5). Dette vurderes som en risikosone fordi det er 

tilstrekkelige vanndybder for å ta sats for hopping. Stengning av vanninntaket til 

denne fisketrappa vil øke attraksjonen fra overløp over damkrona, noe som vil 

stimulere til målrettede hopp opp i vannstrømmene mellom betongsøylene. 

Betongkonstruksjonene som skiller kulpene fra hverandre besørger også 

tilstrekkelig vanndybde for hopp opptil 2,5 meter opp i luft, og gir dermed gode 

muligheter for å hoppe opp og passere overløpet. Selve strømningssituasjonen 

over overløpsterskelen på kote 7,25 (ligger 0,25 m over høyeste regulerte 

vannstand) vil være som på andre glatte overløpsterskler, og oppvandrende laks vil 

derfor møte avtakende vannhastigheter på vei opp mot overløpet. 

 

 

 
Figur 5. Østre overløpsterskel i Hellefossdammen (indikert med rød sirkel i flyfoto), og 

prinsippskisse for strømning over overløpsterskelen (høyre). 
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Laks kan passere overløpsterskelen dersom vannhastighetene ikke overskrider 

laksens maksimale svømmekapasitet, og fisken har riktig kroppsvinkel etter at 

hoppet er gjennomført. En slik situasjon vil kunne oppstå når vanndybden over 

terskelen er minst 30 centimeter. Det betyr at med overløpsnivå på kote 7,6 og 

vannføringer som overstiger 600 m3/s, vil overløpet over østre terskel kunne bli en 

mulig oppvandringsvei for laks. Dette forutsetter imidlertid at lukene er i åpne 

stillinger. Dersom flomlukene ikke er åpne, vil situasjonen kunne oppstå ved lavere 

vannføringer. Det vurderes derfor at det i perioder med høye vannføringer og 

overløp i Hellefossen, er reelle muligheter for at laks kan passere dammen via 

østre fisketrapp og fast overløp (bilde 3). Alle åpninger mellom betongsøylene 

under gangbrua vurderes som mulige passeringsveier. Sannsynligheten for 

passering vurderes som størst ved økende vannføringer, ettersom dette gir laks 

sterke stimuli til forflytning og oppvandringsforsøk.  

 

Det vil også kunne forekomme situasjoner hvor laks kan passere gjennom 

vannstrømmen over dammen ved høy flomvannføring. Faren for passasje ved 

denne lokaliteten øker med økende vannføring så lenge det forekommer 

bakvannssoner ved betongkonstruksjonene med egnede standplasser for laks. 

Spesielt i oppstrøms ende av overløpsterskelen vil vannivået være kun 1-2 m under 

terskelnivået, og dette kan også observeres på bilder fra store flommer. 

Sannsynlighet for vellykket passering av dammen gjennom denne periodiske 

vannveien vurderes derfor som stor. Flomtrappa er konstruert for å hjelpe laksen 

opp til denne risikosonen. Oppvandring av laks i denne trappa vil kunne skje under 

store flommer selv om vanninntaket stenges.  

 

Konklusjon: Ut fra en samlet vurdering av alle hydrauliske og biologiske forhold, 

vurderer ekspertgruppa at det er en reell mulighet for at laks kan vandre forbi 

Hellefossen via fast overløp på østsida av dammen. 
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Bilde 3. I perioder med høy vannføring vil laks kunne hoppe over østre overløp fra både 

nedre, midtre og øvre del av fisketrappa som ligger på østsida av Hellefossdammen. 

Bildet er hentet fra Anonym (2018). 

 

 

2.2 Passering over damkrona fra vestre fisketrapp  

Området på vestsida av flomlukene har mer uoversiktlige strømnings- og 

terrengforhold enn det østre løpet. Det ligger en overløpsterskel under brua vest 

for de to store flomlukene, og ved flomvannføringer er det en vannvei med 

overflatevann som renner over betongkonstruksjoner som tilhører gamle og nye 

fisketrapper (se avsnitt 1.3). Terskelnivået ligger på kote 8,25, og det vil begynne å 

renne vann med overløpshøyde H > 0,3 m når vannføringa overstiger 1 000 m3/s, 

det vil si når vannivået er på kote 8,8. Overløpsterskelen (bildeserie 2) har 

høydeforskjell < 0,5 m ned på tredekket/plattingen, men vann fra overløpet vil ha 

stor fart når det treffer tredekket, som leder vannet videre mot Iskanalen og gamle 

trappekonstruksjoner på vestsida av lukene. Laks som vandrer opp på tredekket 

under brua, vil lett kunne hoppe opp i vannstrømmen over terskelen og passere 

denne (se figur 6). Siden det vil danne seg en kulp nedstrøms tredekket, er 

tredekket/plattingen i perioder med stor vannføring en svært sannsynlig 

vandringsvei for laks. 
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Figur 6. Vestre overløpsterskel i Hellefossdammen (indikert med rød sirkel på flyfoto) og 

prinsippskisse for strømning over overløpsterskelen, nytt tredekke tegnet inn med grønt. 

 

 

 

 

 
Bildeserie 2. Det er nylig etablert et fast overløp med nytt tredekke på vestsida av 

Hellefossdammen. Legg merke til at høydeforskjellen mellom tredekke og terskel er 

mindre enn 50 centimeter (venstre bilde). Overgang fra tredekket til kulp nedstrøms 

dekket har en høydeforskjell på mindre enn 1,7 meter (høyre bilde). Foto: Leif Lia, NTNU. 

 

 

2.3 Passering over sektorluke  

Den østre luka i Hellefossdammen er en såkalt sektorluke (bildeserie 3). En 

sektorluke fungerer slik at den senkes ned i en brønn i damkonstruksjonen når 

den skal slippe vann over luketoppen, og kalles derfor ei overløpsluke. Laks kan 

passere opp gjennom denne vannstrømmen og videre over toppen av sektorluka 

når luka senkes for å slippe forbi flomvann. I de fleste posisjoner er nivåforskjellen 

mellom undervann og overvann større enn laksens maksimale hoppehøyde under 

optimale forhold. Passering over lukekanten gjennom luftsprang vurderes som 

helt usannsynlig under alle forhold. Vannstrømmen over sektorluka kan imidlertid 
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trolig passeres av laks som treffer vannstrømmen i gunstig posisjon etter et 

luftsprang (figur 7). Ekspertgruppa vurderer det som sannsynlig at laks kan hoppe 

og treffe vannstrømmen inntil tre meter over undervannstanden. Etter et optimalt 

hoppeforsøk vil laks derfor kunne dykke inn i vannmassene som faller over 

lukekanten og deretter fullføre oppvandring over luketoppen. Dette betinger at 

laksens maksimale svømmekapasitet (engelsk: burst swimming) overstiger 

vannhastigheten der hvor den treffer vannmassene, og at den opprettholder en 

gunstig kroppsposisjon for å svømme videre opp mot luketoppen. 

Vannhastighetene vil være lavere desto høyere oppe på luka fiskene treffer vannet. 
 
 
 

 
Bildeserie 3. Den ene luka i Hellefossdammen er en såkalt sektorluke, sett fra 

henholdsvis nedstrøms (venstre bilde) og oppstrøms side (høyre bilde). I perioder med 

lavt nivåforskjell mellom undervann og overvann kan sektorluka fungere som en 

oppvandringsrampe for laks og sjøørret. Foto: Leif Lia, NTNU. 
 
 

Vannet som renner over luka danner også en stående bølge nedstrøms luka. Den 

stående bølgen (engelsk: hydraulic jump) fører til at laksenes hoppekapasitet øker 

som følge av de oppadgående strømmene i undervannet. Laks kan derfor hoppe 

inn i vannstrømmen over luka på et høydenivå som ligger i overkant av maksimal 

hoppehøyde i luft (to-tre meter), og dermed også i et område av vannstrømmen 

der vannhastighetene er lavere enn laksens maksimale svømmekapasitet. 
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Figur 7. Prinsippskisse for situasjonen ved slipp av vann over sektorluke (venstre), og 

illustrasjon av situasjon ved sektorluke ved stor vannføring (høyre). Vannhastigheten er 

lavest over lukekanten og øker nedover luka til maksimal vannhastighet er oppnådd. 

Laks som hopper opp i denne overgangssonen når vanndybden (H) overstiger 

anslagsvis 1,5 x kroppshøyden, kan klare å passere lukekanten dersom 

vannhastighetene er lavere enn maksimal svømmekapasitet. 

 

 

Sannsynlighet for vellykket passasje av dammen vurderes som betydelig når luka 

er delvis senket eller ligger helt nede. I undervannet ved denne luka er det gunstig 

å oppholde seg for oppvandrende laks, og attraksjonen som følger av vannslipp 

over lukekanten stimulerer til gjentatte oppvandringsforsøk under varierende 

vannførings- og temperaturforhold. Det er kjent at det hopper mye laks mot 

sektorluka utover sommeren og høsten. Jo mindre vannføring som slippes over 

lukekanten, desto mindre blir risiko for vellykket passasje. Dersom det slippes en 

vannføring som er mindre enn halvannen ganger kroppshøyden hos laks, vurderes 

risikoen for passasje av laks å være lav. Dersom lukebladet løftes helt opp og 

holdes i øvre stilling (jf. bildeserie 3), vurderes det som usannsynlig at laks kan 

komme seg forbi dammen via denne sektorluka.  

 

En situasjon som kan oppstå er at segmentluka åpnes helt opp mens sektorluka 

står i mellomstilling. Dette vil på en måte være ugunstig, da full lukeåpning på den 

ene av lukene vil løfte undervannsnivået mot begge lukene. Da vil laksen få en 

mindre høydeforskjell å forsere. En slik situasjon vil gi rolige forhold i undervannet 

inntil dammen, samt gode forhold for både langtids opphold og for maksimal 

akselerasjon. Med en mindre tapping over sektorluka kan det gi forhold som er 

mulige å forsere for laksen (se forhold beskrevet i andre avsnitt). Det er derfor 

også vanskelig å angi lukeposisjoner for sektorluka som gir best mulig sperreeffekt 

for laks. Etter vår vurdering vil flomsituasjoner alltid medføre en viss fare for at 

laks kommer seg opp via denne vannveien.  
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Konklusjon: Ut fra en samlet vurdering av alle hydrauliske og biologiske forhold, 

vurderer ekspertgruppa at det er en reell mulighet for at laks kan vandre forbi 

Hellefossen over sektorluka ved ulike vannføringer og lukeinnstillinger. 

 

 

2.4 Passering under segmentluke  

Segmentluka i Hellefossdammen (figur 8) løftes opp når det skal slippes vann, og 

kalles derfor en underløpsluke. I og med at det er små høydeforskjeller på overside 

og underside av luka, er det en reell mulighet for at laks under gitte forhold kan 

passere gjennom vannstrømmen under segmentluka. Ved konstant 

overvannshøyde vil vannhastigheten avta med økende lukeåpning (det vil si 

økende åpningsareal). Når segmentluka er i åpen stilling, vil de hydrologiske 

forholdene ligne på et naturlig overløp i en elv med tilsvarende vannføring og 

gradient. Et eksempel på tilsvarende forhold vil være en naturlig elvekløft med 

samme bredde som luka (20 meter) og med et fall på fem-seks meter. 

 

 

 
Figur 8. Segmentluka i Hellefossen i delvis åpen stilling (venstre), og skisse av forholdene 

ved segmentluka ved vannføring på 2 000 m3/s (høyre). Bildet er hentet fra Anonym 

(2018). 

 

 

Normalt vil det være nærmest umulig for en fisk å svømme gjennom 

vannstrømmen under en segmentluke, men den lave nivåforskjellen mellom 

overvann og undervann ved Hellefossen gir vannhastigheter som faller godt 

innenfor laksens maksimale svømmekapasitet. Hovedårsaken til høyt undervann 

nedstrøms denne luka, er fjellknausen med fisketrapper som ligger like nedstrøms. 

Det er også her slik at med full åpning på den andre luka (sektorluka) vil 

undervannet nedstrøms begge lukene stige, og det vil redusere trykkforskjellen på 
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opp- og nedstrøms side av segmentluka. Dette kan øke sjansen for oppvandring 

ytterligere, ettersom dette medfører redusert vannhastighet. En synkron kjøring av 

lukene bør derfor tilstrebes, slik at det oppnås høyest mulig vannhastighet og 

luftinnblanding, samt ugunstige hydrauliske forhold for å innta kontrollerte 

sprangposisjoner direkte inn i vannstrømmen fra luka. Kjøring av kraftverk og 

luker med senket overvann (oppstrøms nivå) må derfor unngås uansett stilling på 

lukene. Det anbefales at overvannstanden holdes høyest mulig til enhver tid.  

 

Konklusjon: Ut fra en samlet vurdering av alle hydrauliske og biologiske forhold, 

vurderer ekspertgruppa at det er en reell mulighet for at laks kan vandre forbi 

Hellefossen under segmentluka under ulike lukeinnstillinger. 

 

 

2.5 Passering via inntaksbasseng til vestre kraftverk  

Laks som vandrer inn i utløpet fra det vestre kraftverket vil søke etter 

oppvandringsmuligheter i nærheten av disse områdene (figur 9). I flomperioder vil 

det renne vann over damkrona ved fisketrappas vanninntak (se nærmere 

beskrivelse i avsnitt 2.2). Overløpsvannet vil renne ned gjennom 

betongkonstruksjoner fra tidligere fisketrappløsninger, og det er derfor mulig for 

laks å vandre opp og oppholde seg nært inntil dammen mot inntaksbassenget. Det 

er mulige oppvandringsveier fra de gamle fisketrappkonstruksjonene og opp til 

inntaksbassenget for turbinene via åpninger i betongveggen. Overløp over 

dammen skjer først ved svært store vannføringer (se figur 9), og det er ikke sikkert 

at denne eventuelle kapasiteten regnes med i flomløpet. Dersom overløp mellom 

inntaksbasseng og fisketrapper ikke trengs for flomavledning, kan denne sikres 

med ekstra terskelhøyde for å eliminere denne oppvandringsmuligheten. Ellers vil 

overløpet skje som beskrevet i avsnitt 2.1. og avsnitt 2.2. Laks som eventuelt 

kommer seg til inntaksbassenget må passere gjennom varegrindene for å kunne 

passere dammen. Lysåpningene i disse varegrindene er om lag ti centimeter, noe 

som tillater passering av små individer som smålaks og små sjøaurer. 
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Figur 9. Mulige oppvandringsruter på vestre side av Hellefossen (indikert med røde piler 

i venstre flyfoto), og inntaksbassenget for det vestre kraftverket (indikert med rød sirkel i 

høyre flyfoto). 

 
 

Konklusjon: Ut fra en samlet vurdering av alle hydrauliske og biologiske forhold, 

vurderer ekspertgruppa at det er en lav sannsynlighet for at laks kan vandre forbi 

Hellefossen via åpning i murvegg og inn til inntaksbassenget på vestsida av 

dammen. 

 

 

2.6 Passering via andre fysiske installasjoner  

I tillegg til de tidligere omtalte fisketrappene på østre (avsnitt 2.1) og vestre 

(avsnitt 2.2) side av Hellefossdammen, er det en fisketrapp som ligger helt inntil 

østre kraftstasjon (bilde 6). Renna ender opp i kanalen til østre flomløp (se 

nærmere beskrivelse av flomløpet i avsnitt 2.1). Innløpet fra trappa til kanalen er i 

dag stengt med en utett tre-luke (bildeserie 4). Ut fra nåværende forhold vil det 

etter ekspertgruppas vurdering være mulig for fisk å benytte fisketrappa for å 

passere Hellefossdammen. Mellom østre flomløp og sektorluka er det en 

tømmerrenne i betong (bilde 4). Innløpet til renna er stengt med en stålluke. 

Dersom stålluka og opptrekket sveises fast, vil ikke fisk kunne passere i noen 

retninger her. 
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Bildeserie 4. I tillegg til fisketrappene på vestre side og ved flomløpet på østre side, er 

det en fisketrapp som ligger helt inntil østre kraftstasjon (venstre bilde). Innløpet til 

fisketrappa er provisorisk stengt av en utett tre-luke (høyre bilde). Foto: Leif Lia, NTNU. 

 

 
 

 
Bilde 4. Mellom sektorluka og østre flomløp er det en tømmerrenne. Vann kan slippes 

til tømmerrenna via en stålluke (innfelt bilde). Foto: Leif Lia, NTNU. 
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2.7 Andre passeringsmuligheter  

Når det gjelder de to flomlukene vil deres posisjon, vannføringsforhold og 

vannhastigheter ha betydning for om laks kan passere. Begge lukene kan være 

lukket samtidig og begge lukene kan stå fullt åpne samtidig (se vedlegg 4). I tillegg 

kan lukene åpnes enkeltvis, og begge lukene kan stå i like eller ulike 

mellomstillinger. Hver av lukene kan også stå i mellomstilling når den andre luka 

har full åpning. Dette er situasjoner som vil kunne skape varierende og komplekse 

hydrauliske forhold for oppvandring for laks. Det understrekes at disse mulige 

oppvandringsveiene ikke er gunstige for laks, slik at det trolig ikke vil kunne skje 

noen betydelig oppvandring av laks. Mest sannsynlig vil det være én og annen laks 

som passerer i perioder hvor de fysiske forholdene er innenfor grenseverdiene for 

laksens hoppe- og svømmekapasitet. Dette vil i så fall innebære at det kan 

opprettholdes Gyrodactylus-smitte i vassdragsområdet oppstrøms Hellefossen.  

 

Utilsiktet lukeåpning i form av turbinutfall, feil på fjernstyring eller feilmanøvrering 

kan føre til en kritisk situasjon dersom det skjer med liten vassføring i elva og 

oppvandrende laks i posisjon på nedstrøms side. Dette er vanligvis ikke et stort 

problem for norske kraftverk, men det vil alltid være en risiko til stede. Spesielt 

gjelder dette når det legges til grunn at sannsynlighet for passering av laks skal 

holdes på et lavt nivå i en periode på flere år. Sannsynligheten er spesielt stor i 

perioder med lave vannføringer, siden det da vil bli svært liten høydeforskjell 

mellom opp- og nedstrøms side når én luke eller begge luker åpnes som følge av 

uhell. Reparasjonsarbeid på luker og eventuell utskifting av luker kan føre til 

situasjoner som ikke dekkes av tidligere omtalte forhold. Dersom slikt arbeid skal 

utføres i oppvandringsperioden for laks, må det gjøres en grundig analyse av 

situasjonen og iverksettes tiltak for å hindre oppvandring av laks i 

anleggsperioden. 

 

 

2.8 Oppsummering og konklusjoner  

Ekspertgruppa har identifisert en rekke problemområder knyttet til de fysiske 

installasjonene i Hellefossdammen. Disse problemområdene representerer 

mulige, og i noen tilfeller også sannsynlige, passeringsmuligheter for 

oppvandrende laks. Det er store forskjeller i hvor sannsynlig de ulike 

passeringsmulighetene er under normale forhold. Imidlertid er summen av 

usikkerhet og samlet risiko så pass høy, at ekspertgruppa vurderer det som 

sannsynlig at laks kan passere selv om fisketrappene er stengt. Ut fra en samlet 

vurdering er det påregnelig at det i løpet av tiltaksperioden vil være forhold som 

tillater oppvandring av laks. Selv om det iverksettes tiltak mot alle identifiserte 

problemområder (se kapittel 3), vurderer ekspertgruppa at det er tvilsomt at man 
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oppnår den grad av sikkerhet som trengs for å utrydde Gyrodactylus salaris fra 

området oppstrøms Hellefossen. Følgelig anbefaler ekspertgruppa at det så snart 

som mulig utredes sikre avsperringstiltak i Døvikfossen, Embretsfossen og 

Kongsfossen, som et supplement eller eventuelt sikrere alternativ til 

avsperringstiltak i Hellefossen. 
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3. Forslag til tiltak for å hindre oppvandring av 

laks  

Dersom det skal gjennomføres utryddingstiltak mot Gyrodactylus salaris i 

Drammensregionen, er det uavhengig av bekjempingsstrategi ønskelig å redusere 

forekomst av langtidsverter i elvesystemene. Ekspertgruppa legger da til grunn at 

fisketrappene i Drammenselva holdes stengt. Imidlertid er det identifisert flere 

mulige passeringsruter for oppvandrende laks utenom fisketrappene i Hellefossen 

(kapittel 2). Slik sett er det ikke mulig å iverksette ett enkelttiltak som med 100 % 

sikkerhet forhindrer framtidig oppvandring av laks. Ekspertgruppa anbefaler 

derfor at man reduserer mulighetene for oppvandring av laks ved en form for lag-

på-lag prinsipp (figur 10). Prinsippet bygger på at det er langt mindre sannsynlig at 

en serie av usannsynlige hendelser forekommer, enn at én enkelt hendelse som 

menneskelig svikt, tekniske problemer eller flomrelaterte påvirkninger inntreffer. 
 

 

 

 

Figur 10. Skjematisk framstilling av hvordan sannsynligheten for å lykkes øker med 

antall gjennomførte tiltak, selv om hvert enkelt tiltak har en begrenset virkningsgrad og 

dermed kan være utilstrekkelig i et lengre tidsperspektiv. I dette tilfellet er det 

gjennomført fem tiltak som alle har en antatt virkningsgrad på 90 %, det vil si at det 

teoretisk sett er om lag 10 % sjanse (P=0,1) for at et enkelttiltak vil være mislykket. 

Sumvirkningen av fem tiltak er at det er en teoretisk sjanse på bare 0,001 % (P=0,00001) 

for at alle tiltakene er mislykket. 
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For å begrense framtidig utbredelse av laksunger (langtidsvert) og Gyrodactylus 

salaris (parasitt) i Drammensvassdraget foreslår ekspertgruppa at følgende tiltak 

vurderes gjennomført ved Hellefossen:  

- Tiltak for å hindre passering over damkrona fra østre fisketrapp (avsnitt 3.1)  

- Tiltak for å hindre passering over damkrona fra vestre fisketrapp (avsnitt 3.2)  

- Tiltak for å hindre passering over sektorluke (avsnitt 3.3)  

- Tiltak for å hindre passering under segmentluke (avsnitt 3.4)  

- Tiltak for å hindre passering via inntaksbasseng (avsnitt 3.5)  

- Tiltak for å hindre passering via tømmerrenne (avsnitt 3.6)  

- Tiltak for å hindre passering via fisketrapp ved østre kraftverk (avsnitt 3.7)  

- Andre mulige tiltak for å hindre passering av laks (avsnitt 3.8)  

 

I tillegg til de overnevnte, anbefalte tiltakene for å hindre oppvandring av laks forbi 

Hellefossen, har ekspertgruppa sett nærmere på flere andre mulige tiltak som er 

vurdert å være mindre aktuelle å gjennomføre (avsnitt 3.9). 

 

 

3.1 Tiltak for å hindre passering over damkrona fra østre 

fisketrapp  

Det kan i perioder oppstå hydrauliske forhold som gir muligheter for oppvandring, 

opphold og sprangmuligheter forbi damkonstruksjonen i bakvannssonene 

nedstrøms betongkonstruksjonene i den såkalte flomtrappa (bilde 6). Dette 

problemet kan reduseres ved å fjerne betongkonstruksjonene i fisketrappa, slik at 

mulighetene for oppvandring og opphold i problemområdet blir dårligere. I tillegg 

vil fiskenes muligheter for å ta sats i oppstuvete vannmasser bli sterkt redusert, og 

mislykkede hopp vil føre fiskene lengre nedstrøms i fravær av bakvannssoner. Som 

en ekstra sikring anbefales det utredning av bjelkestengsel eller gitter i de tre 

øverste seksjonene av overløpet. Tiltak som er vurdert, men ikke anbefalt, er å 

legge et gitter over den øvre delen av flomtrappa. Tilsvarende anser ekspertgruppa 

at en generell heving av overløpsterskelen er lite aktuelt på grunn av reduksjon i 

flomløpskapasitet.  

 

Flomtrappa på østsida av Hellefossdammen er av nyere dato, og representerer 

derfor ingen kulturhistorisk verdi. Følgelig skulle det ikke være noen hindringer for 

å fjerne denne fisketrappa. Fjerning av alle eksisterende betongkonstruksjoner fra 

fisketrapp, vurderes som nødvendig for å hindre mulighet for oppvandring av laks i 

løpet av tiltaksperioden. Ekspertgruppa er kjent med at reduksjon av 

flomavledning vil kunne komme i konflikt med annet regelverk, men det er likevel 
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viktig å kjenne til mulige tiltak i tilfelle slike muligheter skulle oppstå. Andre tiltak 

som vil bidra til å redusere risiko for oppvandring vil være:  

• Heve terskelnivået over hele overløpsterskelen. Et slikt tiltak vil redusere 

flomavledingskapasitet betydelig, og bør derfor vurderes i forhold til 

gjeldende regelverk for flomavledning.  

• Tette helt igjen tre eller flere løp i oppstrøms del av overløpsterskelen. Et 

slikt tiltak vil til en viss grad redusere flomavledingskapasitet.  

• Etablering av rister på samme kotehøyde som overløpsterskelen. Et slikt 

tiltak vil i begrenset grad redusere kapasitet for flomavledning.  

 
 

 

Bilde 6. For å hindre laks fra å vandre opp til overløpsterskel på østsida av Hellefossen, 

er det nødvendig å fjerne alle betongkonstruksjoner fra den såkalte flomtrappa.  

Foto: Gunnbjørn Bremset, NINA. 
 

 

 

 

3.2 Tiltak for å hindre passering over damkrona fra vestre 

fisketrapp  

Ekspertgruppa anbefaler at alle betongkonstruksjoner som tilhører de gamle fisketrappene på 
vestsida av dammen bør fjernes. Dette gjelder også det nylig etablerte tredekket (se bilde 7). 
Muligheter for heving av overløpsterskel og glatting av områdene nedstrøms overløpsterskel 
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bør vurderes. Dersom de gamle fisketrappene skulle vise seg å ha kulturhistorisk verdi, må det 
gjøres nærmere vurderinger av hva som kan fjernes og hva som må beholdes. I alle tilfelle må 
det ikke være noen mulighet for oppvandrende laks å passere Hellefossdammen via fisketrapp 
på vestsida, og de to viktigste tiltakene for å hindre laks i å passere overløpsterskelen (bilde 7) 
er som følger:  

1. Hindre laks i å svømme opp til området like nedstrøms overløpsterskelen  

2. Sørge for at forholdene ved terskelen er så ugunstige at laks ikke klarer å hoppe  
 

 

 

 

Bilde 7. For å hindre oppvandring av laks på vestsida av Hellefossdammen, er det viktig 

å hindre fisk å nå fram til området like nedstrøms overløpsterskelen (i bakgrunnen av 

bildet). Foto: Leif Lia, NTNU. 
 

 

 

Oppsummert her bør alle betongkonstruksjoner fra tidligere fisketrapper fjernes. 

Det må også vurderes om plata nedstrøms overløpsterskelen skal glattes ut for å 

gjøre forholdene for hopping dårligere. Et annet tiltak kan være å etablere ei rist 

med øvre feste inntil overløpsterskelen og med skrå helning ned mot den 

nedenforliggende plata. Dette vil kunne eliminere laksens mulighet til å ta sats 

inntil overløpsterskelen. Teknisk utforming av denne rista kan for eksempel være 

av Tyroler-type med lysåpning inntil 4 cm. Det kan ellers som for østre 

fisketrapp/overløpsterskel være et svært godt tiltak å stenge overløpet helt, men 
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det vil også her komme i konflikt med flomavledningen. Det er også mulig å heve 

terskelen fra kote 8,45, som vil ha en positiv effekt som hinder, men redusere 

flomavledningen (de tekniske vurderingene som er gjort baserer seg på Snitt B-B i 

figur 3). 
 

 

 

3.3 Tiltak for å hindre passering over sektorluke  

Det viktigste tiltaket for å hindre at oppvandrende laks passerer sektorluka, er å 

unngå lukemanøvreringer som letter oppvandringsmulighetene for laks. Uønskete 

forhold vil være når undervannet øker som følge av store vannslipp over 

segmentluka, samtidig som vannhastighetene over sektorluka er så lave at disse 

understiger laksens maksimale svømmehastighet. Følgelig bør det lages 

restriksjoner for lukestilling, slik at oppvandringsmulighetene for laks over 

sektorluka blir minimale ved alle vannføringer. Spesielt kritisk er perioder med lavt 

overvann eller høyt undervann, noe som reduserer høydeforskjellen som 

oppvandrende laks må forsere. For å redusere sannsynlighet for passering av 

sektorluka, bør denne i størst mulig grad holdes i stengt posisjon, og bare åpnes 

når det er nødvendig på grunn av flomvannføringer.  

 

Ved åpning av sektorluka bør det unngås situasjoner med lave vannhastigheter 

over luka (bilde 8), men tilstrebes å slippe såpass stor vannføring at laks ikke klarer 

å vandre inn mot og over sektorluka. Anbefalt laveste vannføring under 

flomavledning er 200 m3/s. Denne anbefalingen innebærer at sektorluka enten 

holdes helt stengt, eller at det slippes mer enn 200 m3/s over luka. Videre 

anbefaler ekspertgruppa at området nedstrøms sektorluka glattes ut i størst mulig 

grad, slik at det ikke finnes beskyttete områder som er egnet som standplass for 

laks. I tillegg anbefales det å etablere gitterløsninger på nedstrøms side av 

sektorluka, for å unngå at laks finner egnet standplasser i dødvannssonene på 

sidene av luka.  
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Bilde 8. For å redusere mulighet for oppvandring av laks over sektorluka, bør denne i 

størst mulig grad være stengt. Når luka åpnes bør man unngå situasjoner som i 

illustrasjonsbildet, med lave vannhastigheter som gjør det mulig for laks å hoppe og 

svømme opp gjennom vannstrømmen over luka. Bildet er hentet fra Anonym (2018). 
 

 

 

3.4 Tiltak for å hindre passering under segmentluke  

I likhet med sektorluka er det viktigste tiltaket for å hindre passering av 

segmentluka, å unngå lukemanøvreringer som optimaliserer 

oppvandringsmulighetene for laks. Uønskete forhold vil inntreffe når 

undervannsnivået øker som følge av store vannslipp over sektorluka, samtidig som 

vannhastighetene under segmentluka er så lave at disse underskrider laksens 

maksimale svømmehastighet. Følgelig bør det lages restriksjoner for lukestilling, 

slik at oppvandringsmulighetene for laks over sektorluka blir minimale ved alle 

vannføringer. Spesielt kritisk er perioder med lavt overvann eller høyt undervann, 

noe som reduserer høydeforskjellen som oppvandrende laks må forsere. I tillegg 

er det viktig å fjerne alle betongkonstruksjoner fra fisketrappene over Bukkeberget 

og i Iskanalen, for å fjerne standplasser for laks i de kunstige og gunstige 

dødvannssonene som disse konstruksjonene skaper. For å gjøre vandrings-

forholdene vanskeligst mulig anbefaler ekspertgruppa at nedstrøms side av 
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segmentluka glattes ut, ved å sprenge bort de delene av Bukkeberget som ligger 

over laveste undervannsnivå, samt fylle betong i alle større fordypninger i berget 

(bilde 9). 
 

 

 

Bilde 9. For å redusere mulighet for oppvandring av laks under segmentluka, bør det 

blant annet gjøres fysiske modifiseringer på nedstrøms side av luka. Ekspertgruppa 

foreslår fjerning av alle betongkonstruksjoner på Bukkeberget (bildet) og i Iskanalen. I 

tillegg anbefales en utglatting ved å sprenge bort berg som stikker over 

undervannsnivået, samt fylle betong i større fordypninger i berget. 

Foto: Morten Kraabøl, Multiconsult AS. 
 

 

 

3.5 Tiltak for å hindre passering via inntaksbasseng  

Damkonstruksjonen mellom inntaksbassenget for vestre kraftverk og 

fisketrappene over Bukkeberget bør forhøyes for å fjerne muligheten for 

oppvandring av fisk i dette området. Det anbefales at det gjøres en teknisk 

vurdering av eventuelle konsekvenser for kraftverksdrift og avledningskapasitet for 

flomvannføringer. Forhøyningene kan enten være tette vegger, eller rister med 

lysåpning som hindrer de minste gytemodne laksene. Maksimal lysåpning i 

eventuelle rister må være 40 mm. Ristene kan med fordel legges horisontalt, men 
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det antas at vertikal orientering gjør det lettere å gjennomføre rensk av drivgods 

som legger seg inn mot rista. 
 

 

 

3.6 Tiltak for å hindre passering av laks i tømmerrenne  

For å hindre at tømmerrenna blir åpnet i perioden der oppgang av laks er uønsket, 

anbefaler ekspertgruppa sveising av det mekaniske lukeopptrekket for denne 

vannveien. Det bør på forhånd avklares hvorvidt denne vannveien er medregnet i 

beregningene for flomavledning forbi kraftverket. 
 

 

 

3.7 Tiltak for å hindre passering av laks via fisketrapp ved 

østre kraftverk  

For å hindre at fisketrappa ved østre kraftverk blir benyttet som oppvandringsvei 

for laks, foreslår ekspertgruppa tetting av treluka som slipper vann inn i denne 

fisketrappa. Det antas at dette tiltaket ikke vil påvirke kapasiteten for 

flomavledning i nevneverdig grad. 
 

 

 

3.8 Andre mulige tiltak for å hindre passering av laks  

Ekspertgruppa anbefaler at det lages en beredskapsplan for hva som skal gjøres ved teknisk 
eller menneskelig feil på lukemanøvrering. Det bør også lages detaljerte planer for hvilke 
begrensninger i manøvreringer som gjelder i perioder med planlagt arbeid i damanlegget. 
Disse planene bør inneholde instrukser om hvilke vannveier som er vurdert som risikofylte 
oppvandringsveier, og ved hvilke vannføringer og årstider som restriksjonene er gjeldende. Det 
er også viktig at det føres jevnlig tilsyn og vedlikehold av nye installasjoner som skal hindre 
oppvandring av laks. Manøvrering av vannveier ved elvekraftverk gjøres både via fjernstyring 
(driftssentral) og manuelt på stedet. For å sikre at alle operatører har kjennskap til 
restriksjonene bør det gjennomføres et internt kurs som begrunner og detaljerer ny 
manøvreringsinstruks. Det finnes også andre mulige tiltak som ekspertgruppa av ulike grunner 
ikke anbefaler gjennomført (se vedlegg 6).  
 

 

 

3.9 Oppsummering av anbefalinger  

Identifisering av potensielle oppvandringsveier og forslag til tiltak er basert på 

generell kunnskap om laksens svømmekapasitet og evne til å forsere områder 

med høy vannhastighet og gradient. De samlete virkninger av alle tiltak vil i 
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betydelig grad redusere sannsynlighet for at laks kan passere Hellefossen. Siden 

det foreliggende kunnskapsgrunnlaget i flere tilfeller er noe begrenset, har 

ekspertgruppa ikke noe godt grunnlag for en prioritert rekkefølge av tiltakene. På 

generelt grunnlag er det viktigst å gjennomføre tiltak for å redusere sannsynlighet 

for at laks passerer flomlukene og de faste overløpene. Ekspertgruppa vurderer at 

selv om alle foreslåtte tiltak gjennomføres, er det ingen garanti for at laks ikke kan 

passere Hellefossen i perioden fram til gjennomføring av utryddingstiltak. Følgelig 

anbefaler ekspertgruppa at det gjøres nærmere vurderinger av hvilke fysiske tiltak 

som kan iverksettes for å hindre oppvandring av laks i Døvikfossen, Embretsfossen 

og Kongsfossen. 
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5. Vedlegg 

5.1 Utfyllende informasjon om Hellefossen kraftverk 

 

Hellefossen kraftverk er et elvekraftverk som består av inntaksdam, to luker, to faste overløp 
og til sammen fem turbiner fordelt på to stasjonsbygninger (vedleggsfigur 1). Høyeste 
regulerte vannstand ved Hellefossen er på kote 7,00, mens dimensjonerende flomvannstand 
er på kote 12,46. Ved tusenårsflom er vannføringen beregnet til 2 879 m3/s, mens 
vannstanden nedstrøms dammen er beregnet å ligge rundt kote 6,60. Flomavledningen i 
Hellefossen utføres med følgende objekter (vedleggsfigur 2):  

• Segmentluke (flomluke)   • Sektorluke (flomluke)  

• Fast overløp på østre side   • Fast overløp på vestre side  

 

 
Vedleggsfigur 1. Oversikt over de tekniske installasjonene i tilknytning til Hellefossen 

kraftverk, med inntegning av damkonstruksjoner (mørk grå) og stasjonsbygninger (blå). 

Figuren er utarbeidet av Norconsult AS (Anonym 2018). 
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Vedleggsfigur 2. Skjematisk oversikt over flomavledningsarrangementet i Hellefossen 

dam i Drammenselva. Flomavledningen utføres av sektorluke (objekt 3.5), segmentluke 

(objekt 3.6) og overløp på østre (objekt 3.4) og vestre side (objekt 3.7) av dammen. 
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Segmentluke  
Segmentluka i Hellefossen dam har følgende omtrentlige dimensjoner: Lengde 20,5 meter, 
bredde 4,0 meter. Luka heves ved hjelp av en sylinder (vedleggsfigur 3). Luka benyttes til å 
regulere vannstanden i inntaksmagasinet til Hellefoss kraftverk, og kan opereres innenfor 
høydekotene 2,50 og 7,30. Vannet som passerer dammen går under segmentluka. I tillegg til 
regulering av vannstanden benyttes segmentluka også for å avlede flommer i vassdraget (se 
ovenfor).  
 

 
Vedleggsfigur 3. Skjematisk oversikt over segmentluka i Hellefossen dam i 

Drammenselva. Luka heves med en sylinder, og kan manøvreres mellom kote 2,50 og 

kote 7,30. 
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Sektorluke  

Sektorluka i Hellefossen dam har følgende omtrentlige dimensjoner: Lengde 20,5 

meter, bredde 4,0 meter. Luka senkes ved hjelp av vannvekt og tyngdekraft, og 

vannet som passerer dammen går over sektorluka. Luka benyttes til å regulere 

vannstanden i inntaksmagasinet til Hellefoss kraftverk, og kan opereres innenfor 

høydekotene 2,96 og 6,96 (vedleggsfigur 4). I tillegg til regulering av vannstanden 

benyttes sektorluka også for å avlede flommer i vassdraget (se ovenfor). 

 

 

 

Vedleggsfigur 4. Skjematisk oversikt over sektorluka i Hellefossen dam i 

Drammenselva. Luka senkes ved hjelp av vannvekt og tyngdekraft, og kan opereres 

mellom kote 2,96 og kote 6,96. 
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Faste overløp  

De to faste overløpene i Hellefossdammen (vedleggsfigur 5) har lengder på 

henholdsvis 35,1 meter (østre side) og 14,15 meter (vestre side). I det østre 

overløpet vil det begynne å renne vann når vannstanden er 0,25 meter over 

høyeste regulerte vannstand (HRV), mens det i vestre overløp vil begynne å renne 

vann først når vannstanden er 1,45 meter over HRV. 

 

 

 

Vedleggsfigur 5. Skjematisk oversikt over de to faste overløpene i Hellefossdammen i 

Drammenselva. Det renner vann i overløpet på østre side (venstre del av figuren) når 

vannstand er 0,25 meter over høyeste regulerte vannstand (HRV). På vestre side (høyre 

del av figuren) begynner det å renne vann i overløpet når vannstand er 1,45 meter over 

HRV.  
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5.2 Utfyllende informasjon om fisketrapper 

I nedre deler av Drammenselva er det tre fosser som hindrer fri oppvandring av 

sjøvandrende laksefisk; Embretsfossen, Døvikfossen og Hellefossen. Mens 

Hellefossen og Døvikfossen fra naturens side kunne passeres under ulike 

vannføringsforhold, var det bare under helt spesielle vannføringsforhold at 

Embretsfossen kunne passeres (Mathiesen 1997). I praksis var derfor hele den 35 

kilometer lange strekningen nedstrøms Embretsfossen lakseførende, før ulike 

menneskelige inngrep ved Hellefossen hindret videre oppvandring. Planer om 

etablering av fisketrapper ble lansert allerede på 1920-tallet (Mathiesen 1997). 

Hovedstyret i NVE fattet i april 1937 følgende vedtak om etablering av fisketrapp: «I 

medhold av paragraf 13 i lov om vassdragenes benyttelse av 1. juli 1887, bestemmes at 

eieren av damanlegget ved Hellefoss i Drammenselva, på sin bekostning skal bygge en 

fisketrapp forbi fossen». Kravet fra NVE var at fisketrappa skulle være ferdigbygd og 

satt i drift innen april 1938.  

 

Imidlertid føyde ikke dameier A/S Holmen-Hellefos seg etter NVEs vedtak, slik at 

det ikke ble etablert noen fisketrapp innenfor oppgitt tidsramme. Følgelig ble det 

påfølgende rettsprosesser for å effektuere pålegget fra vassdragsmyndighetene. 

Første rettssak ble ført for Eiker, Modum og Sigdal herredsrett, som gjennom sin 

domsslutning i juni 1941 påla dameier å bygge og sette i drift en fisketrapp innen 

1. mai 1942. Imidlertid ble herredsrettens dom anket inn for Eidsivating 

lagmannsrett, som i domsslutning fra april 1944 ga dameier medhold. 

Lagmannsrettens noe overraskende dom ble anket inn for Høyesterett, som av 

ulike grunner brukte svært mange år på ankebehandlingen. Imidlertid fikk 

saksøkerne medhold i endelig dom fra oktober 1955: «Herredsrettens dom 

stadfestes, dog så at fristen for å bygge laksetrappen og sette den i drift fastsettes til 

senest 1. mai 1956».  

 

Da det ble en endelig avklaring i 1955 hadde det gått 26 år siden oppvandring 

opphørte, og 18 år siden hovedstyret hos NVE hadde pålagt etablering av 

fisketrapp. I mellomtida hadde den opprinnelige nåledammen blitt erstattet av en 

betongdam. Dette medførte at planlagt løsning for laksetrapp ikke lenger var fysisk 

mulig, slik at trappeløsningen måtte endres for å passe inn i den nye 

konstruksjonen. Den praktiske løsningen ble at fisketrappen som fiskerisekretær 

Sunde hadde foreslått i 1933, i henhold til en plan utarbeidet av fiskeriinspektør 

Løkensgard i 1957 ble erstattet med to fisketrapper. Den første av disse trappene 

ble bygd i Iskanalen på vestsida av dammen i 1957 (bildeserie 5). Imidlertid viste 

kontrolltellinger i 1963 at fisketrappa ikke fungerte. Etter en ny herredsrettsdom i 

1965 fikk dameier krav om å etablere en ny trapp i samsvar med Løkensgards 

plan, og i 1966 ble det bygd en fisketrapp over Bukkeberget i midtre del av 

dammen (bildeserie 5). Heller ikke denne fisketrappa fungerte tilfredsstillende, 
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trolig på grunn av at trappemunningen var lagt til et område der fisk ikke søkte 

naturlig.  

 

I tillegg til fisketrappene som ble bygd med utgangspunkt i Løkensgards plan fra 

1955, ble det bygd to fisketrapper i løpet av 1970-tallet. I 1975 ble det bygd en 

fisketrapp i Mælrenna til den gamle Hoensmælen på vestsida av fossen (Mathiesen 

1997). Denne trappa var bare midlertidig i funksjon. I en periode på 55 dager i juli-

september 1975 ble det registrert oppvandring av et tyvetalls lakser og et 

tilsvarende antall sjøaurer. På grunn av en tidsavgrenset leieperiode og manglende 

suksess, ble ikke leieavtalen med grunneieren forlenget. Den siste fisketrappa i 

Hellefossen ble bygd i 1978 langs kraftverket på østsida (Grande 2010). Det var 

Reidar Grande ved Direktoratet for vilt- og ferskvannsfisk (DVF), senere 

Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Miljødirektoratet, som planla og tegnet 

denne trappekonstruksjonen. Heller ikke i dette tilfellet ble det tatt hensyn til 

lokalkunnskap om laksens standplasser når plassering av trappemunningen ble 

bestemt. Følgelig fungerte også denne trappa svært dårlig. En fisketelling i 1983 

viste passering av bare 13 smålakser og 91 sjøaurer. Etter modifikasjoner i 2014 

(bilde 2) har funksjonaliteten til denne fisketrappa blitt noe bedre. 
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Bildeserie 5. De to første fisketrappene i Hellefossen ble bygd etter en plan utarbeidet 

av Trygve Løkensgard. Den første trappa ble bygd i Iskanalen i 1957 (venstre bilde), 

mens den andre trappa ble bygd over Bukkeberget i 1966 (høyre bilde). Bildene er 

hentet fra en bok om laksefisket i Drammenselva (Mathiesen 1997). 
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5.3 Utfyllende informasjon om Gyrodactylus salaris 

Gyrodactylus salaris (heretter: GS) er en liten (0,5-1,0 mm) organisme som tilhører 

den parasittiske dyregruppa monogene ikter (Monogenea). Begrepet monogen 

betyr at parasittene ikke trenger mer enn én vertsart for å fullføre livssyklusen sin. 

GS er en utvendig parasitt på laks og regnbueaure, og har to kraftige ankere 

omkranset av en karakteristisk krans av kroker (bilde 10), som brukes til å feste 

seg til fiskens hud og finner. Det er vanskelig å se enkeltindivider med det blotte 

øye, men laksunger med mange parasitter vil ha et loddent utseende (bilde 11). 

 

 

Bilde 10. Mikroskopibilde av Gyrodactylus salaris (0,5,1,0 mm) som er festet til huden 

på en laksunge med kraftige festeorganer (haptorer). Haptorene gjør at denne gruppen 

av parasitter ofte kalles haptormark. Foto: Tor Atle Mo, NINA. 

 

 

Slekten Gyrodactylus er vidt utbredt med mange arter som lever som parasitter på 

hud, finner og gjeller hos fisk i saltvann og ferskvann (Anonym 2012). Gyrodactylus-

artene er som hovedregel vertsspesifikke, det vil si at de bare benytter én fiskeart 

som vert. GS er en av få arter i slekten som medfører stor dødelighet hos 
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vertsarten. Det er antatt at naturlig utbredelse av GS er Karelen i Russland, samt i 

Finland og Sverige rundt Østersjøen (Anonym 2012). Muligens utgjør hele området 

rundt Østersjøen artens opprinnelsesområde. Mens laksebestandene i 

Østersjøområdet er relativt motstandsdyktige, er ikke dette tilfelle hos 

laksebestander langs østkysten av Atlanterhavet. Videre er det påvist at ulike 

stammer av GS har ulik evne til å framkalle sykdom hos laks (Heggberget & 

Johnsen 1982, Bakke med flere 1999). 

 

 

Bilde 11. Laksunger med kraftig infeksjon av Gyrodactylus salaris vil ha et loddent 

utseende, slik som denne eldre laksungen fanget i Skibotnelva.  

Foto: Rune Knudsen, Universitetet i Tromsø. 

 

Hos infiserte laksunger lever GS på finnene eller huden (jf. bilde 11). Ved lave 

tettheter er parasitten festet på ryggfinnen og i noen grad på brystfinnene og 

gattfinnen. Parasittene har kort generasjonstid og formerer seg derfor svært raskt, 

og etter hvert som antall parasitter øker infiseres også halefinnen hos laksungene. 

Ved høye infeksjoner med over tusen parasitter per fisk blir også huden hos 

laksungene sterkt infisert. Parasitten kan tåle brakkvann i kortere eller lengre tid 
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avhengig av saltholdigheten. Når saltholdigheten når sju-åtte promille øker 

dødeligheten hos GS, og parasittene overlever ikke opphold i rent sjøvann (35 

promille). Det er derfor lite sannsynlig at GS kan spres fra ett fjordsystem til et 

annet uten menneskelig hjelp, gjennom flytting av infisert fisk, transport av 

farkoster eller bruk av fiskeutstyr som ikke er desinfisert før bruk.  

 

GS ble innført til Norge i flere omganger på 1970- og 1980-tallet, da det foregikk en 

omfattende import av laksunger og regnbueaure fra Sverige og Finland. Det er 

sannsynliggjort at fire slike importer førte til at parasitten etablerte seg på fire ulike 

steder i Norge (Anonym 2012). Arten ble først påvist i Norge ved et fiskeanlegg på 

Sunndalsøra i juli 1975. I august samme år ble den påvist på laksunger i Lakselva i 

Misvær (Johnsen med flere 1999). Etter introduksjon av GS har parasitten blitt 

påvist i 48 vassdrag (vedleggsfigur 5) og 50 fiskeanlegg. De viktigste 

spredningsveiene har vært utsetting av infiserte laksunger fra anlegg og ved at 

smittete fisk var vandret mellom vassdrag i samme fjordsystem (Anonym 2014). 

Etter at det er gjennomført ulike utryddingstiltak siden 1980-tallet er det i dag to 

smitteregioner med kjent forekomst av Gyrodactylus salaris; Drivaregionen på 

Nord-Vestlandet og Drammensregionen på Østlandet. 
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Vedleggsfigur 1. Kart over registreringer av Gyrodactylus salaris i norske vassdrag etter 

første påvisning av lakseparasitten i 1975. Kartet er hentet fra Artsdatabankens 

faktaark om Gyrodactylus salaris (Anonym 2012). I august 2019 er det kjente 

forekomster av Gyrodactylus salaris i Drivaregionen (fire elver) og i Drammensregionen 

(tre elver). I tillegg er det usikker smittestatus i tre smitteregioner i Nord-Norge. 
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5.4 Lukestilling i Hellefossdammen ved ulike vannslipp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedleggsfigur 6. Lukestillinger i Hellefossdammen ved forholdsvis små vannføringer. 

Øverste bilde er fra 17. august 2016 da vannføringen i Døvikfossen var om lag 245 m3/s, 

mens nederste bilde er fra 29. april 2012 da vannføringen i Døvikfossen var om lag 328 

m3/s. Flyfotoene er hentet fra Norge i bilder (www.norgeibilder.no), mens opplysninger 

om vannføringer er hentet fra hjemmesidene til NVE (www.sildre.no). 
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Vedleggsfigur 7. Lukestillinger i Hellefossdammen ved middels høy og høy vannføring. 

Øverste bilde er fra 11. juni 2015 da vannføringen i Døvikfossen var om lag 440 m3/s, 

mens nederste bilde er fra 26. mai 2013 da vannføringen i Døvikfossen var om lag 1150 

m3/s. Flyfotoene er hentet fra Norge i bilder (www.norgeibilder.no), mens opplysninger 

om vannføringer er hentet fra hjemmesidene til NVE (www.sildre.no). 

 

 

 

 

 



Forslag til tiltak for å hindre oppvandring av laks i Hellefossen 

 

  [Eventuell bunntekst –  fjern hvis ikke aktuelt] Side 54 av 58 

 

5.5 Tiltak som er vurdert, men ikke anbefalt 

 

For å øke sikkerheten mot at laks passerer østre overløp kunne det gjøres 

ytterligere tiltak. Et mulig tiltak er å legge et gitter over øvre del av flomtrappa. Et 

annet mulig tiltak er å øke høyden av overløpsterskelen. Imidlertid vil ikke 

ekspertgruppa anbefale disse tiltakene. Et gitter i flomtrappa vil medføre et 

kontinuerlig behov for rensk og vedlikehold, og nytten vil ikke stå i et rimelig 

forhold til kostnadene. Tilsvarende vil en heving av overløpsterskelen medføre 

redusert flomkapasitet, noe som vil ha negative følger for kraftverksdrift og 

flomsikkerhet. 
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5.6 Tekniske vurderinger av Døvikfossen 
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