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Bro over Visa – Fiskefaglig vurdering 

Innledning 

Det er planlagt bygging av en bro over Visa nedstrøms samløpet av Tverrelva og Visa i Molde 
kommune (tidligere Nesset kommune), Møre og Romsdal fylke. Dette inkluderer etablering av 
bropilar i elva, samt landkar på begge sider av Visa. Influensområdet omfatter områder som blir 
direkte påvirket av brobyggingen, samt områder hvor elvas hydrologiske egenskaper endres. 
Landkarene vil plasseres på land, og det forutsettes at de ikke fører til innsnevring av vassdraget. 
Videre forventes det kun lokal endring av hydrologi ved bropilaren. Dermed er influensområdet i 
stor grad begrenset til lokaliteten broen skal bygges på, uten virkninger lenger nedstrøms.  

Sweco Norge AS er engasjert av Hanset Sand AS for å vurdere hvilken påvirkning dette kan ha 
på laksefisk i Visa.  

Basert på info fra Lakseregisteret er bestandstilstanden for laks i elva moderat, der lakselus er 
angitt som den største effekten. For sjøørret er fysiske inngrep og lakselus omtalt som avgjørende 
påvirkningsfaktorer. Bestandstilstanden er angitt til hensynskrevende. Det er rapportert fangst av 
både laks og sjøørret for alle år i perioden 2000-2018. 

  

 
Figur 1 Skjermbilde fra www.lakseregisteret.no 
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Figur 2 Omtrentlig krysningspunkt for planlagt bro. De tre svarte linjene indikerer hvor skjulmålinger ble gjort. 
Blå sirkler indikerer kulper som er omtalt senere i notatet. Kart fra www.norgeskart.no 

Metode 

For å undersøke tiltaksområdets verdi for laksefisk ble det gjennomført feltundersøkelser den 4. 
februar 2020. Undersøkelsene inkluderte visuelle undersøkelser ved vading og fra land. 
Vannføringen var lav i undersøkelsesperioden og det var gode forhold for slike undersøkelser  

Vurderingen ble gjort i vinterhalvåret, noe som førte til at det ikke ble gjennomført en elektrisk 
fiskeundersøkelse, da dette er uegnet på denne tiden av året. Datagrunnlaget ansees likevel som 
tilstrekkelig for å kunne gjøre en god vurdering av områdets verdi for laksefisk.  Forholdene på 
land ble vurdert i den grad det var mulig, og vinterhalvåret tatt i betraktning begrenset dette seg 
til treslagene i tiltaksområdet. 

Undersøkelsene inkluderte vurdering av elveklasser, substrat og skjulmålinger etter anvendt 
metodikk i slike sammenhenger (Forseth & Harby 2013): 

Elveklasser 

For å kartlegge potensialet for funksjonsområder for laksefisk i tiltaksområdet, ble elvestrengen 
klassifisert etter elveklasser. Disse definerer hvilket potensiale det er for funksjonsområder i hver 
del av elva, og vurderes etter tabell 1. Årsyngel og ungfisk av laksefisk kan finnes i flere av 
elveklassene i tabellen, da de har ulike preferanser i livsløpet. Laks vil trives best ved noe høyere 
vannhastighet, sammenlignet med ørret. Spesielt interessante områder er brekk i elva, det vil si 
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der et parti med langsom vannhastighet etterfølges av et raskere parti. Ved oppstrøms side av 
slike brekk kan en ofte finne gyteområder, gitt at også substrat og vanndybde er tilstrekkelig. 
Elvestrekninger med langsom vannhastighet (kulp/grunnområde) er mindre typisk som gyte- og 
oppvekstområde, da laksefisk ofte preferer raskere vannhastighet. Også turbulente områder, og 
da spesielt kvitstyrk, er også et mindre typisk område. Samtidig er det viktig å understreke at 
laksefisk kan gyte i alle elveklassene gitt i tabell 1.  

Tabell 1 Viser kriteriene som plasserer elvesegmenter i ulike elveklasser. Forseth, T. & Harby, A. (2013). 

 

Substratvurdering 

Det ble gjort en overordnet kartlegging av substratsammensetningen i tiltaksområdet. Substratet 
ble delt inn fem ulike størrelser, avhengig av hva som kreves iht. laksens krav i ulike livsfaser. 
Til høyre i tabell 2 er den prosentvise substratfordelingen for berørt elvestrekning vist. 

Tabell 2 Substratfordeling som benyttes ved Miljødesign av vassdrag. Forseth, T. & Harby, A. (2013). 

Kategori Substrat Størrelse Kvalitet 
Prosentvis fordeling i 
Visa 

1 Silt, sand og fin grus < 2 cm Uegnet 10 

2 Grus og småstein 2 - 12 cm Gyting 25 

3 Stein 12 - 29 cm Oppvekst 40 

4 Stor stein og blokk ≥ 30 cm Oppvekst 20 

5 Fast fjell   Uegnet 5 

 

Skjulmålinger 

Skjulmålinger er en måte å kartlegge elven sin kvalitet knyttet til overlevelse av årsyngel og 
ungfisk, da de tilbringer mye av oppveksten mellom steiner i substratet. Skjulmålinger utføres ved 
å måle hvor mange ganger en 13 mm tykk plastslange kan føres inn i hulrom mellom steiner 
innenfor en stålramme på 0,25m2. Størrelsen på hulrommene blir bestemt ut fra hvor langt ned 
mellom steinene plastslangen kan stikkes, og deles opp i tre skjulkategorier; S1: 2-5 cm, S2: 5-
10 cm, og S3: > 10 cm. Dette gjøres på flere tverrsnitt i elva, og for hvert tverrsnitt blir det gjort 
skjulmålinger ved tre områder; en ved elvebredden, en midt i elva, og en midt mellom disse to. 
Antall skjulmålinger i hver kategori vektes ulikt (se formel 1 under). Avslutningsvis blir 
gjennomsnittlig antall skjul for tverrsnittet beregnet, og tverrsnittet plasseres i en av de tre 
kategoriene "vektet verdi" i tabell 3. 

Elveklasse Overflatemønster Helningsgradient Vannhastighet Vanndybde 

Glattstrøm Glatt Moderat Rask Grunn/dyp 

Kulp Glatt Moderat Langsom Dyp 

Grunnområde Glatt Moderat Langsom Grunn 

Kvitstryk Turbulent Bratt Rask Grunn/dyp 

Stryk Turbulent Moderat Rask Grunn/dyp 
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S1 + S2 x 2 + S3 x 3 = Verdi for skjul    (1) 

Tabell 3 Definerer hvilken kategori verdien fra skjulmålingen plasseres i. Fra Forseth, T. & Harby, A. 
(2013). 

Kategori Vektet verdi 

Lite skjul < 5 

Middels skjul 5-10 

Mye skjul > 10 

 

Det ble gjennomført skjulmålinger ved tre tverrsnitt i Visa, opp- og nedstrøms tiltaksområde, samt 
ved broplasseringen (figur 2). 

Resultater 

Elveklasser 

Berørt strekning plasseres i elveklassen stryk (tabell 1). Oppstrøms berørt strekning er det en 
liten kulp, knyttet til et parti med fast fjell som stikker ut i elva. Nedstrøms berørt strekning er det 
en større kulp, i forbindelse med en terskel som ble opprettet rundt år 2000. 

Substratundersøkelser 

Substratet i tiltaksområdet har en overvekt av kategori 3 (tabell 2). Tabell 2 viser den prosentvise 
fordelingen for de ulike kategoriene ved tiltaksområdet. Det var flere steder hvor det har blitt avsatt 
substrat i kategori 1 og 2, typisk nedstrøms store steiner (kategori 4) og langs sidene av 
vassdraget. Substratet fremsto som løst, da det var god bevegelse på nokså store steiner 
(kategori 3, og delvis 4) under befaringen. 

Skjulmålinger 

Vektet skjul for disse tverrsnittene gav henholdsvis verdiene 15,5, 16 og 17. Basert på tabell 3 
plasseres tverrsnittene i kategorien for mye skjul.  

Vegetasjon 

Langs de rette strekningene av elva består elvebredden i stor grad av krattskog av gråor, noe 
selje, og enkelte innslag av bjørk, einer og gran. Elva svinger nedstrøms tiltaksområdet, og her 
er det mindre vegetasjon trolig pga påkjenningen disse områdene får ved høy vannføring. Det ble 
ikke observert treslag av rødlistet art i tiltaksområdet. Ettersom undersøkelsene ble gjennomført 
vinterstid er det ikke mulig å påvise annen rødlistet vegetasjon, men potensialet for slike vurderes 
å være lite ettersom elvekantvegetasjonen i tiltaksområdet er svært begrenset og ordinær, uten 
fossesprøytpåvirkning eller andre særpreg. 

Diskusjon 

Kombinasjonen av elveklasse og substrat i tiltaksområdet gjør at potensialet for gytearealer er 
lite. Det ble ikke observert typiske overganger fra kulp og raskere vannføring, som er typiske 
gyteområder for laksefisk. Da substrat i kategori 3 dominerer tilsier også dette at tiltaksområdet 
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ikke har stor verdi som gyteområde. Det er mindre områder langs sidene av elva som kan være 
aktuelle, men det antas at disse områdene vil bunnfryse ved minusgrader, eventuelt tørrlegges i 
perioder med lav vannføring. I tillegg er vannhastigheten langs disse sidene er lav, noe som ikke 
legger til rette for gyting. Laksefisk kan velge å gyte spredt i slike områder, ved at eggene gytes i 
områder med gytegrus. Dette kan være tilfelle i tiltaksområdet, men da en finner tilsvarende 
områder oppstrøms, ansees tiltaksområdet å ikke ha en utpreget funksjon for gyting i Visa. 

 

 
Figur 3 Representativt bilde av substratet hvor brua er planlagt. Her ser en større steiner (S3 og S4) med 
mindre steiner i hulrommene (S1 og S2).  

Kulpen oppstrøms tiltaksområde antas ikke å være aktuell for gyting, da substratet i kulpen stort 
sett består av stein i øvre sjikt av S2 (rundt 10 cm), i tillegg til S3 og fast fjell, som blir noe 
storsteinet for gyteområde. I tillegg ligger denne ca. 60 meter oppstrøms, og vil uansett ikke 
berøres direkte om det bygges en bro.  
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Kulpen nedstrøms tiltaksområde fremstår som noe mer egnet med tanke på substrat, da en i 
større grad ser innslag av substrat i kategoriene S1, S2 og S3. I utgangen av denne kulpen er det 
et lite brekk, som sørger for høyere vannhastighet. Dette ansees som et mer typisk gyteområde. 
Også denne kulpen befinner seg ca. 70 meter fra hvor brua er planlagt, og vil derfor ikke påvirkes 
direkte av utbyggingen.  

Det ansees som lite sannsynlig at det vil oppstå endringer i hydrologiske forhold nedstrøms 
tiltaksområdet på grunn av broen. Dette begrunnes med at endringer i hydrologi vil oppstå lokalt 
rundt bropilaren, ved noe økt turbulens. Samtidig vil ikke landkarene innsnevre elveløpet. 

 

 

Figur 5 Kulp nedstrøms berørt område. Bilde til høyre viser tidligere nevnte brekk. Ved utgangen av kulpen 
kan det være potensielle gyteområder. 

Figur 4 Viser kulp oppstrøms berørt område. Det antas lavt gytepotensiale her, pga 
substratsammensetningen.  
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Det er mye skjul i området hvor brua er planlagt, basert på vektet skjul i tre tverrsnitt av elva. Visa 
har i perioder høy vannføring, som kan være medvirkende årsak til skjultilgangen er høy, ved at 
substratet utsettes for turbulens som forhindrer at det pakker seg. Dermed vil hulrom ved større 
steiner være tilgjengelige skjulområder. Tiltaksområdet kan derfor fungere godt som 
oppvekstområde for ungfisk. Dette er også noe som ble observert i et større område oppstrøms 
tiltaksområdet, i tillegg til at en ut ifra flyfoto ser lignende områder lenger oppstrøms Visa. Det 
konkluderes med at tiltaksområdet ikke har unik verdi som oppvekstområde i Visa.  

I anleggsfasen er det sannsynlig at det vil oppstå økt sedimenttransport fra tiltaksområdet. Det 
forventes at sedimentene vil vaskes bort ved høy vannføring, og at mengden er nokså begrenset, 
tatt tiltakets størrelse i betraktning.  

Konklusjon 

På bakgrunn av elveklasse og substrat vurderes tiltaksområdet å ha lite potensiale for gyting av 
laksefisk. Det konkluderes med at tiltaksområdet ikke berører en elvestrekning med utpreget 
funksjon for laksefisk i Visa, da det oppstrøms brokryssingspunktet er større områder med 
tilsvarende egenskaper. En anleggsperiode kan skape forstyrrelser i vassdraget, men det 
forventes at situasjonen for laksefisk vil normalisere seg raskt etter broen er ferdigstilt, baseres 
på broens størrelse og utforming. Tiltak nevnt under må følges for å minimere påvirkningen på 
laksefisk i Visa. 

Tiltak 

Bruprosjektet må gjennomføres i perioder av året som ansees som minst kritiske for laksefisk. 
Dette er vanligvis i januar/februar eller før oppvandring/gyting i august/september.  

Det vil også være nødvendig å sørge for at tiltaksområdet er lik før-tilstanden, foruten bropilaren, 
etter endt anleggsfase. Med dette menes at vassdraget ikke har innsnevringer, hevet/senket 
elvebunn eller andre elementer som kan endre hydrologien i tiltaksområdet.  
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