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FORORD 

Undersøkelsen av fisk og forurensning i Stjørdal kom i gang 
etter initiativ fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 
miljøvernavdelingen, i samarbeid med Stjørdal kommune. 

Rapporten bygger på et arbeid av prosjektingeniør Hans Mack 
Berger ved PETRECO AlS i Stjørdal (Berger 1987), og er 
skrevet av naturforvalter Leif Inge Paulsen i samarbeid med 
overingeniør Stein-Arne Andreassen, fiskeforvalter Anton 
Rikstad og H.M. Berger. 

Hans Mack Berger og Anton Rikstad har planlagt fiskeunder
søkelsen. Opplegg og bearbeiding av vannkvalitetsunder
søkelsen er foretatt av Stein-Arne Andreassen. 
Gunnar Kjelstad ved Stjørdal kommune har samlet inn 
vannprøvene. 

Vannanalysene er foretatt ved Sør-Innherred kjØtt
og næringsmiddelkontroll. 

Prosjektet er finansiert av Statens forurensningstilsyn, 
fylkemannens miljøvernavdeling, Stjørdal kommune, Stjørdal 
jeger og fiskerforening, Stjørdalselvens elveeierlag og 
PETRECO AlS, StJørdal. 

Tove Buøy og L.I. Paulsen har tekstbehandlet rapporten. 



SAMMENDRAG 

~orurensningstilstand og produksjonsvilk~r for fisk er 
undersøkt i sideelver og bekker til Stjørdalselva, Gråelva 
vIVoldselva samt i Langsteinelva. 

Ut fra vannkvalitet og fiskeproduksjon er forurensnings
tilstanden vurdert på bakgrunn av et nasjonalt klassifi
seringssystem. Tiltak foreslås etter bestemmelsene i 
"Forskrifter om utslipp fra separate avløpsanlegg". 

Forurensningssituasjonen for vassdragene i Stjørdal er 
foruroligende _ed unntak av Forra 09 Tvlda sa.t hovedelva. 
Av 39 undersøkte bekker er 19 (49%J sterkt forurenset, 10 
(26%) larKert forurensei og 10 (26%) lite til .oderat 
forurenset. 

FORURENSNINGSKLASSE 

Lite til moderat 
forurenset 

5 Holmsbekken 
7 Hembresbekken 
8 Tronskod.bek. 
9 Fulsethbekken 

1 O Forra 
1 1 Tylda 
1 4 Bjuganbekken 
20 Hofstadelva 
23 Råelva 
24 Børsethelva 

Markert forurenset 

2 Leksa 
1 2 Avelsgårdsbekken 
1 7 Kartbekken 
22 Gråelva/Okkelb. 
25 Dalbekken 
26 Hovbekken 
30 Gluggbekken 
34 Stokkbekken 
35 Mæleselva 
39 Langsteinelva 

Nye utslipp kan Nye utslipp bør 
tillates fra for- ikke tillates. Ved 

Sterkt forurenset 

1 Fugla 
3 Krikbekken 
4 Øfstibekken 
6 Moumbekken 

1 3 8jørngårdsbkn 
l 5 Hegrasbekken 
1 6 Gråelva,Skjel.m 
1 e Sætranbekken 
1 9 Islandsbekken 
2 1 Skjøla 
27 Luddubekken 
28 Bangbekken 
29 Håvesbekken 
31 Byabekken 
32 Evjegrøfta 
33 Gråelva/Voldselv 
36 Voldselva 
37 Vingesbekken 
38 Rykkesbekken 

Nye utSlipp ikke 
tillatt. Ved unn-

skriftsmessige 
anlegg 

unntak kan kun til- tak kun tillates: 

Tabell 1. 

lates: stedbunden 
næring, strenge 
rensekrav, infilt
rasjon, minirense
anlegg med P-fjern. 

Strengt nødvendig 
stedb. bebyggelse 
ml strenge rense
krav, infiltrasjon, 
evt minirenseanlegg 
med P-fjerning 

Plassering i forurensningsklasse og foreslåtte 
tiltak i de enkelte bekkene. 
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Forurensningene kommer fra landbruksvirksomhet, boliger, 
industri og søppelfyllinger. Landbruksaktiviteter er 
hovedårsaken til forurensningsbelastningen. 

Ingen av de undersøkte bekkene er påvirket av forsuring. 

Ti bekker (26l) har sikker reproduksjon av laks og/eller 
sjøaure: 

- Hoftadelva - Forra - Bjuganbekken - Leksa 
- Råelva - Tylda - Holmsbekken 
- Børsethelva - Stokkbekken - Hembresbekken 

I 19 bekker (507.1 er fiskebestanden truet: 
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- Hegrasbekken - Graelva(VoldselvaJ - Graelva(Okkelbl 
- Avelsgardsbkn - Langsteinelva - Dalbekken 
- Gluggbekken - Mæleselva - Hovbekken 
- Krikbekken - Voldselva - Fulsethbekken 
- Bvabekken - Islandsbekken - Tronskodalsbkn 
- Fugla - Kartbekken 
- GraelvalSkjelst.ml - Bangbekken 

Fem av bekkene (13l) har tapt fiskebestand: 

- Håvesbekken 
- Evjegrøfta 
- Sætranbekken 
- Skjøla 
- Luddubekken 

Øfstibekken, Bjørngårdsbekken og Moumbekken har aldri vært 
fiskeførende. 

De viktigste sideelvene for fisk i dag er Forra, Tvida, 
Graelva. (Skjelstadmarkal. Hofstadelva. Hembresbekken. 
Leksa, Voldselva. Bjuganbekken. Avelsgardsbekken. 
Krikbekken, Fugla og Bvabekken. 

Det opprinnelige produksjonsarealet for fisk er totalt 170 
da. I dag (1988l har 35 da (20ll god produksjon, 108 da 
(64l l redusert produksjon og 28 da (17l ,i tapt produksjon. 
Forra er ikke iberegnet i disse tallene, men utgjør alene 
et produksjonsareal på 700 da. 
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Stjørdal kommune har de senere år foretatt betydelige in
vesteringer i kommunale renseanlegg og anlegg for 
behandling aV husholdningsavfall. på landbrukssektoren er 
det etter pålegg fra miljøvernmyndighetene gjennomført 
utbedringer aV 5i10- og gjødslanlegg. Likevel er det 
fortsatt store lokale forurensningsproblemer i kommunen. 
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Stjørdalselva er blant en av landets 10 beste lakseelver og 
lett tilgjengelig for allmenheten gjennom et godt 
tilrettelagt fiskekortsalg. 

I fØlge offentlig statistikk har imidlertid sjøaureTangst
ene gått jevnt nedover: fra 2972 kg i 1972, til 814 kg i 
1981. I 1987 ble det fisket kun 600 kg sjøaure. 

Målet med undersøkelsen var å kartlegge forholdene med 
hensyn på forurensning og fisk i samtlige sidebekker til 
St j Ør d a Ise l va i St J ør d a l k o mm un e. sam t å un der søk e om 
nedgangen i sjøaurefisket kan skyldes forurensninger. En 
tilstandsrapport over forurensningstilstand og 
prOdUksjonsvilkår for fisk kan brukes ved vurdering av 
videre spredt boligbygging. for å prioritere 
OpprYddingstiltak mot vannforurensning samt i 
kommuneplansammenheng. 

2. METODER OG MATERIALE 

2.1 FiSkeundersøkelser 

UngfiSkregistreringene ble foretatt i første halvdel av 
jUli 1987 i den sjøfiskførende del av sidebekkene til 
Stjørdalselva , Gråelva viValdselva og Lang,steinelva. 
t i l s a mm e n J 5 bek k er. Ide f les t e del feI ten e var den før ste 
siloslåtten godt i gang eller avsluttet ved registreringen. 

Det ble lagt ut prøveflater for avfisking med elektrisk 
fiskeapparat. Metoden gir opplysninger om det finnes fisk, 
tetthet, artsfordeling, artsutbredelse og om det Skjer 

reprodUksjon. 
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Prøveflatene ble avfisket tre ganger med ca 10 min opphold 
mellom fiskeOmqan~ene 00 f"iSk~n artsbestemt i f':lt. 
Tettheten av ungflsk pr 100 m er beregnet ved a summere 
antall f'angede fisk i de to første fiskeomgangene og antall 
observerte i tredje omgang. Siste års yngel er ikke 
medregnet. 

Tettheten av ungfisk er lnndelt på følgende måte: 

- meget hØg tetthet> 100 fiskeunger pr 
- hØg tetthet 50-100 
- middels tetthet 
- lav tetthet 

20-50 
< 2 O 

2 
m 100 

I tillegg til prøveflatene, er hele eller deler av bekkene 
avfisket tilfeldig. I en del bekker ble det foretatt gyte
registreringer i oktober 1987. Dette for å kontrollere om 
det er gyteoppgang av laks eller sjøaure og for å 
konstatere at det virkelig er oppgang av sjøaure og ikke 
innlands aure i bekken. I noen bekker ble gytefisk
registreringene gjort for å få oversikt over hvor langt 
fisken går opp fra sjøen. 

2.2 Vannprøver 

Innsamlingene av vannprøver ble lagt i tilknytning til 
siloslåtten. r 1986 ble det tatt vannprøver i 23 bekker 16. 
junl) 4. august og 25. august. Disse ble analysert etter 
Norsk Standard ved Sør-Innherred kjøtt- og næringsmiddel
kontroll. 

2.3 Klassifisering av bekkene 

Forurensningsgraden er bestemt med bakgrunn i konsentra
sjonen av næringssalter og bakterier sammenholdt med lukt 
og begroing. Registreringene er gjort i forbindelse med 
vannprøvetakingen og fylkesmannens kontroll med landbruks
forurensning de siste årene. 

Bekkene er klassifisert med hensyn på forurensningsgrad 
etter "Vurderingssystem for vannkvalitet i innsjøer og 
elver" (Rensvik 1983). Systemet har fire 
forurensningsgrader; lite, moderat, markert og stort avvik 
fra naturtilstanden. Tabell 2 gir en beskrivelse av de fire 
hovedklassene. 



Klasse 
Økosystemet er i en harmonisk tilstand og har evne til å 
motstå forandringer. Dette må ikke oppfattes slik at 
resipienter med vannkvalitetsklasse 1 er robuste resipi
enter. Beskrivelsen er ment å dekke relative forandring
er av alminnelige forurensningstilførsler som nærings
salter og organisk stoff. Både store absolutte 
forandringer og tilførsler av giftstoffer, olje m.m. 
kan gi dramatiske forandringer. Sikker reproduksjon av 
laksefisk. 

Klasse 2 
Denne klassen tilsvarer fortsatt balanse, men her er 
evnen til buffring svært liten. Plutselig forandring 
av vannkvaliteten kan opptre uten åpenbare forandringer 
av forurensningstilførsler eller forandring av andre 
faktorer. Sikker reproduksjon av laksefisk. 

Klasse 3 
Denne klassen tilsvarer maksimal ustabilitet i systemet. 
Usikker, årlig reproduksjon av laksefisk. 

Klasse 4 
Denne klassen tilsvarer sammenbruddet. En stor relativ 
reduksjon med hensyn til konsentrasjoner reverserer 
ikke systemet. Fiskedød vil inntre jevnlig eller ved 
bestemte klimaforhold. For elver og bekker vil reduksjon 
i tilTørslene gi tilsvarende bedring i vannkvaliteten. 

Tabell 2. Retningsgivende beskrivelser for de fire hoved
klassene for generell vannkvalitet. 
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Vurderingen av Torurensningsgrad er gjort på bakgrunn av de 
konsentrasjons grensene som er vist i tabell 3. 



Parameter Krav til Forurensningsgrad 
drikke- (Vannkvalitetsklasse) 
vann 

1 lite 2 moderat 3 markert 4 sterk 

Total fos-
for ug PIl - < 10 10-25 

Total 
nitrogen 
ug NIl - < 250 250-500 

Termosta-
bile kolif 
bakt. 
ant./l00 ml O < 3 3 - 1 O O 

Total anE· 
bakt. 20 C 
ant. /ml < 100 < 500 500-1000 

ug = 0.000 001 (milliondels gram) 
ml = O. O O 1 l i ter 

26-80 > 80 

500-1000 > 1000 

101-1000 > 1000 

10 000 - > 15000 
1 5 000 

Tabell 3. Størrelsesorden for næringssaltkonsentras]on 
og bakterier med hensyn på forurensnings grad l 

rennende vann (Rensvik 1983). 

ElI'er og bekker fullstendig døde om noen år?? 
_ Kan jo hende det dukker opp en gravlaks. 

Hentet fra StjØrdalens blad, lØrdag 21. november 37 (ill. 

av Ola Hjelseng) . 
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STJ0RDAlSfJORDEN 

Fig.l Oversikt over de undersøkte bekkene og elvene i 
Stjørdal kommune. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 O 
1 1 
1 2 
1 3 

Fugla 
Leksa 
Krikbekken 
Øfstibekken 
Holmsbekken 
Moumbekken 
Hembresbekken 
Tronskodalsbekken 
Fulsethbekken 
Forra 
Tylda 
Avelsgårdabekken 
Bjørngårdsbekken 

Bjuganbekken 
Hegrasbekken 
Gråelva fra Skje1stadm 
Kartbekken 
Sætranbekken 
Islandsbekken 

20 Hofselva 
21 Skjøla 
22 Gråelva v/Okkelberg 
23 Råelva 
24 Børsethelva 
25 Dalbekken 
26 Hovbekken 
27 LUddubekken 
28 Bangbekken 
29 Håvesbekken 
30 Gluggbekken 
31 Byabekken 
32 Evjegrøfta 
33 Gråelva v/Voldselva 
34 Stokkbekken 
35 Mæleselva 
36 Volds elva 
37 Vingebekken 
38 Rykkesbekken 
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3. RESULTATER 

3.1 Fugla 

F~gla er ca 3 T brei, drener~r Geving - Frigårdsområdet i. 
Lanke (12,9 km , hvorav 181. Jordbruksareal) og renner ut l 
StJørdalselva ved Hell. Elva domineres av sand og silt, men 
har noen strykpartier med grov stein og grus. Det er 
overheng av or langs bekken opp til Havdal. 

Fugla ble benyttet som drikkevannskilde fram til 1950 og 
hadde da en sjøfiskeføren~e strekning på ca 3,5 km opp tll 
Storfossen v/Havdal. Den ble regnet som en god sjøaure
bekk. Fugla er nå sjøfiskførende 2,3 km opp til Bjørgmyran, 
men tettheten av laks- og aureunger er lav. Laksunger 
finnes kun l de nedre 500 m. Det ble ikke registrert 
årsyngel eller gytefisk, noe som tyder på at fiskebestanden 
er i ferd med å dø ut. Ovenfor Bjørgan ble det funnet en 
død aure. 

Kommunens søppelfyllplass fram t.o.m. 1987 ligger i 
nedbørsfeltet. Slg herfra, samt avløp fra boliger og 
landbruk preger bekken. Innholdet av næringssalter og 
tarmbakterier er hØyt og bekken må klassifiseres som 
sterkt forurenset. 

3.2 Leksa 

Leksa er en av de større sideelvene til Stjørdalselva. Den 
2 

er 15 m brei og drenerer områdene Lånke og Elvran (120 km 
hvorav 6Z oppdyrket) . 

Elva har vært kjent som en god laks/sjøaureelv med fisk på 
1- 5 kg. Den sjøfiskførende strekningen er ca 2,7 km, men 
2,4 av disse ligger under øvre flomål. I de resterende 300 
m består botn av grus, sand og steinblokker, d.v.5. gode 
gyte/oppvekstvilkår for laks og sjøaure. Tettheten av 
laks unger er høg, mens tettheten av aureunger er lav. Funn 
av mye årsyngel (laks) og gytefisk (laks og aure) Vlser at 
reproduksjonen er sikker l øvre del av elva. 

Det er betydelig bosetning med tildels dårlige avløps
anlegg. Innholdet av næringssalter og særlig tarm
bakterier er hØyt. Leksa er markert forurenset. Nedenfor 
Røddesfossen renner det ut en bekk fra nord. Denne er 
sterkt forurenset. 

3.3 Krikbekken 

Bekken er 3 m brei, drenerer betydelige jordbruksarealer i 
Sortegrenda (11,2 km2, hvorav 261. oppdyrka) og munner ut i 
Stjørdalselva ved Reppe. på grunn av et leirras i 1979 er 
bekkeleiet endret de senere år. Det er dannet et basseng på 
ca km's lengde fra Fagerheim og oppover. 
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Krikbekken er nå laks- og sjøaureførende 2,8 km til 
bekkemøtet melom Ekra og Sortebekken. Tettheten av laks-og 
sjøaureunger er lav opp til Reppebassenget. Det er 
observert gytende sjøaure, men mangel av årsyngel tyder på 
reproduksjonssvikt. Dersom vannkvaliteten bedres og bekken 
ryddes for en del trefall, kan gytes trekningen i 
Sortebekken forlenges med 500 m. 

Det er registrert lukt av silo og kloakk samt skumdannelse 
i bekken. Innholdet av tarmbakterier er hØgt. Krikbekken er 
sterkt forurenset. 

3.4 0fstibekken 

Øfstibekken munner ut i Stjørdalsel~a ved Solheim og er 
nærmest en 2 m brei grøft. (0,65 km nedbørsfelt, hvorav 
857. jordbruksareal). Bekken er tildels igjengrodd av 
elvesnelle og flaskestarr. 

Øfstibekken er uegnet som gyteområde for laks/sjøaure. Det 
ble kun observert en 3-pigget stingsild. 

Ved Solheim ligger en mindre søppelfylling som forurenser 
bekken. Husdyrgjødsel og silosaft er andre forurensnings
kilder. Miljøvernavdelingen fikk melding om gjødseldumping 
i bekken januar 1988. Øfstibekken er sterkt forurenset. 

3.5 Holmsbekken 

Holmsbekken er ca 3,5 m brei og dr~nerer Solliåsen og 
Snøhaugen i Strætesfjellet (6,9 km , hvorav 12Z jord
bruksareal). Nederst, samt forbi Øfstihålan, har bekken 
kanalform med gjørmebotn og elvesnelle/flaskestarrvegeta
sjon. 

Omtrent 2,1 km er sjøfiskførende, men kun 300 m fra 
Øfstihålan og opp til fossen innunder Haugen er egnet for 
gyting. Her består botn av sand/grus og øverst grovere grus 
og storstein/fjell. Tettheten av aureunger er lav. Det er 
observert en del eldre laks unger utenfor prøveflatene og 
mye årsyngel og gytefisk av aure. Senking av elveleiet i 
Stjørdalselva ved Holmsbekkens utlØp har ført til problemer 
for fiskeoppgangen. 

Ujevn forurensningsbelastning tyder på punktutslipp fra 
landbruksvirksomhet. Holmsbekken er moderat forurenset. 

3.6 Moumbekken 

Moumbekken er kanallignende og munner ut i Stjørdals elva 
ved Moakammen. Botn består av fin silt og gjørme. 
Nedbørsfeltet er på 0,9 km2, hvorav 481. er oppdyrka. En 



avfallsplass for skrap og jernavfall (Resy AlS) drenerer 
til bekken. 
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Kun fiskeproduksjonen er undersøkt. Moumbekken er fisketom 
og må regnes som sterkt forurenset. 

3.7 Hembresbekken 

Bekken er 2,5 m brei og drenerer områdene Holmsbjørga, 
o { 2 Rundhaugen og Kolbulandet sør for Hembregardene 3,5 km 

hvorav 14'l. oppdyrka}. Botn domineres av grus. I øvre del 
av .den sjøaureførende strekningen er botnsubstratet grovere 
med blokkerlfast fjell. 

Total sjøaureførende strekning er 1,4 km. Ved stigningene 
sørvest for Hembregårdene stoppes fisken av skrot fra en 
søppelfylling og tverrstilte steinheller. Det er mUlig å 
føre fisken 1 km lengre. Tettheten av aureunger er hØY. 
Omlag 600 m fra Holm og oppover er godt egnet for gyting. 
Observasjon av gytefisk (sjøaure, bekkeaure), samt mye 
årsyngel viser at reproduksjonen er god. Bekken er en av de 
bedre produksjonsbekkene for sjøaure i Stjørdalsvassdraget. 

Hembresbekken er moderat forurenset. 

3.8 Tronskodalsbekken 

Bekken er 1 m brei og drenerer områdene tangs veien til 
Hegra festning og Hembre grustak (l, 5 km , hvorav mest 
skogsområder) . 
Bekken går stort sett i sterke stryk) og botn består av 
grov grus. Den er sterkt nedbørspåvirket og vannføringen 
kan tidvis bli liten. 

Laks og sjøaure går omlag 100 m opp og stoppes aven 
kulvert i vegen mellom Hembre og Fulseth. Tettheten av 
ungfisk er lav, og det er ikke funnet årsyngel (jfr. liten 
vannføring). 

Bortsett fra sandlsilt fra grustaket, må Tronskodalsbekken 
karakteriseres som relativt upåvirket. Bekken er lite til 
moderat forurenset. 

3_9 Fulsethbekken 

Bekken er 2 m brei og drenerer områdene rundt Stortjønna og 
Hegra f~stning. Det er stor sett skogsmark i nedbørsfeltet 
(3,4 km ). Botn består av grov grus og stein. 

Omlag 600 m er laks- og sjøaureførende. Tettheten av 
aureunger er middels og tettheten av laksunger lav. Funn av 
mye årsyngel (aure) viser at reproduksjonen er god. 

Bekken mottar kloakk/avløpsvatn fra Hegra festning. 
Vannprøver er ikke tatt, men sikker reproduksjon av aure 
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tyder på at bekken er lite til moderat forurenset. 

3.10 Forra 

o 2 
Med et nedslagsfelt pa 612 km , er Forra det største 
sidevassdraget til Stjørdalselva. Elva strekker seg 45 km 
mot Feren i Meråker og drenerer fjell, myr og skogsområder. 
Forra er kjent for sin uberørthet, egenart og referanse
verdi. Den er varig vernet mot kraftutbygging. 

Laks og sjøaure når 13 km opp til Storfossen. 
Gjennomsnittsverdien for fangst er 500 kg laks og 50 kg 
sjøaure med gjennomsnittsvekt på h.h.v 3,5 og 1,3 kg. Det 
er tatt mye laks på rundt 10 kg i elva. Tettheten av ung
fisk er middels høg, og det er sikker reproduksjon. 

Forra er moderat forurenset. 

3.11 Tylda 

Tylda er 15 m brei og munner ut i Forra v/Moen. 
Nedbørsfeltet strekker seg innover mot Rauå/Bruås Stats
almenning og består hovedsaklig av skog- og myrområder. 

Laks og sjøaure når 150 m opp til Tyldfossen. Tettheten av 
ungfisk er høg og reproduksjonen sikker. 

Tylda er lite forurenset. 

3.12 Avelsgardsbekken 

Bekken er 2 m brei, drenerer sørsida ~v Høgsva samt 
områdene rundt Trælstadhaugen (3,6 km , hvorav 381. 
dyrkamark) og munner ut i Stjørdalselva sør for Bjørngård. 
I nedre del består botn av leire, men de øvre 500 m av den 
sjøfiskførende strekningen på 1,7 km har stein og grus. 
øverst, ved helleristningene, er det steinblokker og fjell. 

Det er sjøaureunger opp til Helleristningene. Tettheten av 
aureunger er middels høg, laks lav. Ovenfor siste veg
gjennomføring ble det kun funnet 2-åringer og eldre fisk, 
noe som tyder på reproduksjonssvikt. 

En sidebekk ved Smågårdan viste 9 ganger høgere 
ledningsevne enn Avelsgårdsbekken. Ut fra en total
vurdering er Avelsgårdsbekken markert forurenset. 

3.13 Bjørngardsbekken 

Bjørngårdsbekken er 0,8 m brei med lite nedslagsfelt 
2 

(0,8 km , hvorav 561. dyrkamarkl. Bekken er en flombekk. 



Det er ikke fisk i bekken, men potensiell sjøfiskførende 
strekning er på 1 km. 

Det er en del påvekstalger i bekken. Vannprøver viser at 
Bjørngårdsbekken er sterkt forurenset. 

3.14 Bjuganbekken 

Bjuganbekken er 2 m brei og kommer fr~ områdene sør for 
Ulstadvatnet i SkJelstadmarka (3,1 km hvorav 16l 
dyrkamark) . Bekken munner ut i evja ved Bjertem. Botn 
består av fin grus og sana. Det ligger en mølle og en 
pelsdyrfarm i tilknytning til bekken. 
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Bjuganbekken har alltid vært kjent som en god sjøaurebekk. 
Ungfisktettheten av aure er høg, laks lav. Mye årsyngel 
viser at reproduksjonen er god. 

Bjuganbekken er moderat forurenset. 

3.15 He9rasbe~ken 

Hegrabekken er 1~5 m brei og drenerer områdene nord for 
Hegramo 12,75 km hvorav 571. oppdyrka). I tillegg er 
det en del tettbebyggelse i størstedelen av nedbørsfeltet. 
Bekken munner ut i evja ved Trøitesberget. I nedre del av 
den sjøaureførende strekningen på 1,1 km består botn av 
sand og fin grus. Nedenfor og i fossen ved Hegra er det 
grovere substrat med blokker og fjell. 

Bekken var tidligere en god sjøaurebekk. Gytende sjøaure 
ble sist observert i 1986. Tettheten av aureunger er lav. 
Mangel av årsyngel viser at det ikke skjer reproduksjon. 

Bekken er sterkt belastet av næringssalter og har jevnt 
høgt tarmbakterieinnhold. Den delen av bekken som kommer 
fra Prestegårdsfeltet virker sterkest belastet. 
Hegrabekken er sterkt forurenset. 

3.16 Graelva (fra Skjelstadmarka) 

Elva er 6 m brei med et nedslagsfelt på 47 km
2 

hvorav 28l 
er oppdyrka. Det har gått flere ras i nedslagsfeltet, noe 
som preger vannkvaliteten. Det er rik lauvskog med mye or 
langs hele bekken opp til Raumodalen. 

Den sjøfiskførende strekningen er på 9,2 km. Det fiskes en 
del i elva, men gråfargen på vatnet begrenser mulighetene. 
Ungfisktettheten er lav og lite års yngel tyder på 
reproduksjonssvikt. 

Konsentrasjonen av næringssalter og tarmbakterier er til 
tider ekstremt høg. Kontrollen av gjødsel og siloanlegg har 
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vist en høg ~eilTrekvens i området. Det er periodevis lukt
problemer, og innholdet av partikler er høgt helt opp til 
Raumodalen. Delfeltene Børsethelva, Råelva og Hofstad-
elva er lite påvirket av leirslam. Gråelva er sterkt 
forurenset. 

3.17 Kartbekken 

Kartbekken er 0,8 m brei og drenerer området nordvest for 
Våttåhaugen (1 km, hvorav 42Z oppdyrka). Bekken munner ut i 
Gråelva ved Kvålsvedjan. I nedre del er det en del grov 
stein, men stort sett består botn av grus og sand. 

Den sjøaureførende strekningen er nå km. Det ble ikke 
observert fisk i nedre del, men det sto ung~isk (aure) 
nedenfor veien mellom Trøyte og Kartum. Tettheten var lav 
og årsyngel ble ikke observert. 

Bekken er preget av høge forurensningstilførsler fra 
bosetting og landbruk. Dette er også obervert ved 
fylkemannens tilsyn med landbruksutslipp. Kartbekken er 
markert til sterkt forurenset. 

3.18Sætranbekken 

Bekken er 0.8 m brei og drenere~ områdene nord for 
Kartbekkens nedbørs felt (0,8 km . hvorav 411. oppdyrka) 
Botn i nedre del består stort sett av leire, men det finnes 
partier med grus. 

Det ble ikke observert fisk 
sjøfiskførende strekning er 
hindrer oppgang av fisk. 

i bekken. 
omlag 500 

Potensiell 
m. Mye kvist og kvas 

Bekken preges av ekstremt høye tilførsler fra landbruk og 
bosetning, noe som også er observert ved fylkesmannens 
tilsyn med landbruksutslipp. Bekken var sterkt farget og 

luktet vondt. Sætranbekken er sterkt forurenset. 

3.19Islandsbekken 

Bekken er 1 m brei og har sitt utspring i området mellom 
Seteråse~ og Ulstadberget. Nedbørsfeltet er relativt lite 
(1,55 km , hvorav 50Z oppdyrka). I nedre del består 
botn av sand,silt og leire, men det er partier med grov 
grus og stein. 

Islandsbekken var tidligere en meget god gytebekk for 
sjøaure med enkeltindivider opptil 7 kg. Potensiell 
gytes trekning er ca 2 km, men bekkeleiet er nå stengt av 
kvist O.l. etter hogst. Det ble kun registrert 3 aure i de 
nedre 100 m. 
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Tilførslene fra landbruk og bosetning er ekstremt høye, og 
bekken må klassifiseres som sterkt forurenset. 

3.20 Hofstadelva 

Hofstadelva er 3,1 m og n~dbørSfeltet er det største 
delfeltet i Gråelva (8 km , hvorav 167. oppdyrka). Elva 
drenerer Gresset og Ulstadområdet som bl.a. omfatter 
drikkevannskilden for Stjørdal, Ulstadvatnet. 

Totallakseførende strekning er ca 2,5 km opp til 
stigningene vest for Ulst~dgårdene. Elva regnes som en av 
de beste gytebekkene for sJøaure i Skjelstadmark. Tettheten 
av laks- og aureunger er lav, men det er mve årsyngel i 
elva. 

Det har periodevis vært sterk begroing etter 
landbruksutslipp, men det store "frifeltet" reduserer 
forurensningseffektene. Hofstadelva er moderat 
forurenset. 

3.21 SkJøla 

Skjøla er 3 m b 2ei og drenerer området Gløshaugen og 
Skjølstad (1 km , hvorav 757. dyrkamark ). Bekken munner 
ut i Gråelva ved Korstad. Skjøla er en flombekk med mye 
leirsubstrat, noe som gjør den uegnet som 
gyte/oppvekstområde for laksefisk. Bekken er fisketom. 

Skjøla lukter av kloakk og er gråbrun av farge. Den må 
klassifiseres som sterkt forurenset. 

3.22 Graelva ved Okkelberg 

Elva er 6 m brei og drenerer det østre feltet av Gråelva 
med Børsethelva og Råelva. 

Tettheten av aureunger er middels høg. Mangel av års yngel 
viser at det er reproduksjonssvikt. 

Det er periodevis kraftig begroing i elva, men her er den 
mindre forurenset enn lengre nede. 
Gråelva er her markert forurenset. 

3.23 Raelva 

Råelva er 2 m brei og drenerer områden~ i Hosetkammen, 
Haverkleiva, Rådalen og Råmyra (7,8 km hvorav 121. 

oppdyrka). Botn består mest av grus og sand. 



1 8 

Råelva er en god gyte- og oppvekstbekk for aure. Tettheten 
av aureunger er middels høg. Arsyngel finnes, men tettheten 
er lav. 

Råelva er moderat forurenset. 

3.24 Børsethelva 

Elva er 3 m brei og drenerer områdene sørøst for 
Mosayten og videre Hosetmoen, Hoset og Børseth for så å 
munne ut i Råelva i Raumodalen. Det ligger en søppelfylling 
i tilknytning til elva. 

Børsethelvas botnsubstrat og strømhastighet gjør den 
velegnet som gyte- og oppvekstområde for laksefisk. Omtrent 
500 m er sjøaureførende. Tettheten av aureunger er lav. 
Arsyngel ble registrert. 

Børsethelva er moderat forurenset. 

3.25 Dalbeklcen 

Bekken er 1,6 m brei, drenerer områdene sør for Gederås
berget med gårdene Gederås og Frigård (1,7 km2 I hvorav 30/. 
oppdyrka) og munner ut i Hovsbekken ved Rømo. Det er grov 
grus og stein i botn nedenfor Frigård. 

Dalbekken er sjøaureførende 250 m opp til fossen ved 
Frigård. Det er middels tetthet av aureunger, men mangel av 
årsyngel tyder på reoroduksionssvikt. 

Dalbekken er markert forurenset. 

3.26 Hovbekken 

Hovbekken består av flere mindre bekker. Hoveddelen, 
Lundbekken, kommer fra Skardsjøen. Leirraset i 1962 begynte 
i dette delfeltet av Gråel~a og bekken bærer preg av dette. 
Av nedbørs feltet på 3,5 km er 351. dyrkamark. 

I følge lokale kilder er det fortsatt en del 
sjøaureoppgang. Sjøauren når 1.5 km opp til nærmeste foss. 
Tettheten av aureunger er lav og det ble ikke funnet års
yngel. 

I 

Bekken er tydelig jordbrukspåvirket og tilslammet av leire. 
Hovbekken må regnes som markert forurenset. 



3.27 Luddubekken 

Bekken er 1 m brei og drenerer områdene øst for Huså~en, 
Porsmyråsen og videre Kvålsgårdene og Mørset (1,4 km , 
hvorav 611. Jordbruksareal) før den munner ut i Bangbekken 
200 m ovenfor samløpet med Gråelva. Botn består av sand, 
grus og leire. 
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Luddubekken var tidligere kjent for å være en god gytebekk 
for sjøaure men er nå fisketom. Et leirras i Bangbekken 
hindrer oppgang av fisk. 

Bekken er sterkt forurenset som følge av landbruksvirksomhet. 

3.28 Bangbeklcen 

Bekken er 2 m brei og drenerer Kvittemsmyrene øst for 
Hestsjø~n, Kvittemsgårdene, Banggrenda og Vennatrøgårdene 
(1,7 km , hvorav over 501. oppdyrka) før den munner ut i 
Gråelva ved Trøan. Botn domineres av leire, men det er 
partier med noe grus. 

Bangbekken ble tidligere regnet som en av de beste 
gytebekkene for sjøaure i tilknytning til Gråelva. Nå er 
fiskebestanden nærmest tapt. Potensiell sjøfiskførende 
strekning er 1 km. 

Bangbekken er sterkt forurenset av landbruksvirksomhet og 
kloakk. Det er ellers mye leirpartikler i bekken etter 
flere ras de senere årene. 

3.29 Havesbekken 

Håvesbekken drenerer jordbruksarealer mellom Gluggbekken og 
Gråelva. 

Bekken var tidligere gyte- og oppvekstområde for laksefisk, 
men er nå rørlagt og fisketom. Det er høy ledningsevne, 
sterk begroing og periodevis lukt i bekken, som må regnes 
som sterkt forurenset. 

3.30 Gluggbekken 

Gluggbekken er 1,8 m brei og drenerer HOfstadmyra og 
• 2 

VOllshaugen med gardene Mona, Vold og Hofstad (2,5 km 
hvorav 451. oppdyrka). Botn består av sa~d og grus. 

Langs hele sjØfiskførende strekningen på 1,7 km vokser 
orekratt. Bekken var tidligere en god gyte- og oppvekstbekk 
for laks og sjøaure. Gjennomsnittsvekta hos sjøauren var 
3-400 g, men det ble tatt enkeltfisk på opptil 2-3 kg. 
Det er middels tetthet av aureunger i bekken. Lite års yngel 
tyder på reproduksjonssvikt. 
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Bekken er markert forurenset, særlig av landbruksvirksomhet. 

3.31 Byabekken 

Bekken er 2,5 m ~rei og drenerer Beistadgrenda og 
Hjelpdalen (5 km , hvorav 28t. dyrkamark). Foruten flere 
gårdsbruk, ligger det en potetmelsfabrikk i nedslagsfeltet. 
Ved utløpet i Stjørdals elva ligger et asfaltverk. Botn i 
nedre del består av sand, silt og leire. Ovenfor Mæle er 
substratet grovere med grov stein og grus. 

Den sjøfiskførende strek~ingen er pi 2,4 km opp til Øverby. 
Byabekken ble tidligere regnet som en god gytebekk for 
sjøaure og noe laks. Det er laks og sjøaureunger i bekken, 
men tettheten er lav. Mangel på årsyngel og gytefisk viser 
at det er reproduksjonssvikt. 

Byabekken er belastet med utslipp fra boliger, landbruk og 
Trøndelag Potetmelindustri AlS. Skyllevatn fra 
potetmelfabrikken siger hver høst ut i Singelbekken og 
videre i Byabekken ved Mæle. 
Byabekken er sterkt forurenset. 

3.32 EVjegrøfta 

Bekken er 3 m brei og drenerer Prestmoenområdet samt 
jordbruksområden~ og tettbebyggelsen øverst i Husbyveien 
mot Brenne (4 km , hvorav 941. dyrkamark/tettbebyggelse). 
EvjegrøTta er en stilleflytende evje som munner ut i 
Stjørdals elva nedenfor Værnes kirke. 

Det var sjøaure i Evjegrøfta for 70 år siden. Bestanden har 
gått tapt. 

Bekken er gråbrun, lukter av kloakk og må regnes som sterkt 
forurenset. 

3.33 Graelva ved Voldselva 

Elva er 8 m brei og munner ut i Stjørdalsfjorden ved 
Stjørdal havn.

2
Den drenerer Vassbygda, Forbords~jellet og 

Skatval (74 km , hvorav 24Z dyrkamark) . Den delen av 
vassdraget som kommer fra Liavatnet, kalles Mæleselva og er 
regulert. Fra Skatval kommer Voldselva, den andre hoved
delen av vassdraget (omtalt lengre ba~). 

Strekningen nedenfor samløpet Mæleselva/Voldselva ligger 
nedenfor Øvre flomål. Gråelva var tidligere regnet som en 
meget god sjøaureeiv, men bestanden er nå sterkt redusert. 

Gråelva er sterkt forurenset av boligkloakk og 
landbruksvirksomhet. 
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3.34 Stolclcbelclcen 

Bekken er 3 m brei og drenerer Husbymarka øst for 
St~ørdalshalsen og boligfeltene nBdover mot sentrum (8,4 
km ,hvorav 19Z oppdyrka og 24Z tettbebyggelse). Bekken er 
noe kanalisert gjennom tettbebyggelsen. 

Den sjøaureførende strekningen er på 1,5 km opp til 
Fossliberga. Før 1960 hadde bekken en livskraftig, fin 
sjøaurestamme. Fra 1960 - 1980 var bekken nærmest fisketom. 
Nå-er imidlertid fiskeproduksjonen meget god. Tettheten av 
sjøaureunger er høg og det er registrert mye års yngel og 
gytefisk av sjøaure. 

Etter omfattende rensetiltak har vannkvaliteten blitt 
bedre, men Stokkbekken må fortsatt regnes som markert 
forurenset. 

3.35 Mæleselva 
2 

Elva drenerer et 47 km stort nedbørsfelt med flere store 
innsjøer; Bulandsvatnet, Ausetvatnet, Buan-Almovatnet og 
Liavatnet. 

Mæleselva har en kort sjøfiskførende strekning på 200 mopp 
til Mælesdammen. Tettheten av ungfisk (sjøaure) er lav. 
Mangel av års yngel viser at det er reproduksionssvikt. 

Det er registrert kloakklukt av elva, som er moderat til 
markert forurenset. 

3.36 Voldselva 

Den 5 m breie Volds elva kommer inn i Gråelva fra nord ved 
Gråbræk Mølle. Elva drenerer betydelige jordbruksarealer 
oppover mot Skatval og vestsida av Forbordsfjellet (27 km, 
hvorav 56Z dyrkamark) . 

Omtrent 900 m opp til Kvithammerfossen er sjØfiskførende. 
For 15-20 år siden ble det tatt mye laks og sjøaure på 
opptil 5-6 kg. I dag er tettheten av aure middels og 
tettheten av laks lav. Det går opp gytefisk i bekken, men 
mangel av årsyngel viser at det er reproduksionssvikt. 

Elva tilføres store mengder næringssalter og tarmbakterier 
fra jordbruk og spredt bosetning. For Skatval sentrum er 
det bygd høygradig renseanlegg. Voldselva er sterkt 
forurenset. 



3.37 Vingebekken og 3.38 Rykkesbekken 

Bekkene drenerer til sjøen ved h.h.v. Vinge og Røkke på 
Skatval. 

Vannkvalitetsundersøkelsen fra 1986 viser at begge er 
sterkt forurenset. 

3.39 Langsteinelva 
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Langsteinelva drenerer områdene nord for Forbordsfjellet og 
innover mot Skei og Skordalsvola (21.5 km2. hvorav 61. 
jordbruksareall og munner ut i Fættenfjorden ved Langstein 
stasjon. 

Kun 200 m er sjøfiskførende. Botnsubstratet er velegnet som 
gyte/oppvekstområde. Ovenfor fossen har elva en god bestand 
av innlandsaure. Det ble fanget mye laksunger og en 
regnbueaure i den sjøfiskførende delen som sannsynligvis 
har rømt fra settefiskanlegget ved elva. Tettheten av 
sjøaureunger er middels og tettheten av laks unger høg. 
Mangel av årsyngel viser at det er reproduksjons svikt i 
deler av vassdraget. 

Forurensningssituasjonen har vært spesiell i 1987 på grunn 
av Forsvarets anleggsvirksomhet som har medført stor 
partikkelforurensning (leire,astbestl. Ellers Slippes det 
ut sjøvatn og organiSk materiale fra setteTiskanlegget. Et 
parti på 100 m har brakkvatn og tildels sterk begroing av 
påvekstalger. Lukt av pressaft, kloakk samt skumdannelse er 
registrert. Langsteinelva er markert forurenset. 

UNDERSØKTE ELVER/BEKKER I STJ0RDALSVASSDRAGET 

Elv/bekk Registrert Fiskeførende Fiske-
laks aure areal (da) prod 

, Fugla x x 6,9 liten 
2 Leksa x x 4,5 stor 
3 Krikbekken x x B,4 stor 
4 Øfstibekken 1,2 ingen 
5 Holmsbekken x x 7,3 middels 
7 Hembresbekken x 3,5 stor 
8 Tronskodalsbkn x x 0,2 liten 
9 Fulsetbekken x x 1,2 middels 

10 Forra x x 700 meget stor 
11 Tylda x li' 2,3 stor 
12 Avlsgårdsbkn x x 3.4 stor 
13 Bjørng.hdsbkn 0,8 ingen 
14 Bjuganbekken x x 2, O middels 
15 Hegrasbekken x 1,7 li ten 
16 Gråelva (Skj.m) x x 55,2 stor 
17 Kartbekken x 1,6 liten 
18 Sætranbekken 0,4 ingen 
19 Islandsbekken x 2,0 liten 
20 Hofstadelva x li' 10,0 stor 
21 Skjøla 0,6 ingen 
23 Råelva x 3,0 middels 
24 8ørsetelva x ',5 middels 
25 Dalbekken l< 0,4 liten 
26 Hovbekken x 4,4 liten 
27 Luddubkn 1,1 ingen 
28 8angbekken x 2,0 liten 
29 Hovesbekken ingen 
)0 GluggbekJcen x 3,4 middels 
31 Byabekken x x 6,0 middels 
32 Evjegrøfta 12,6 ingen 
33 Gråelva (Liav. ) x x liten 
34 Stokkbekken x 4,5 middels 
35 Mæleselva x 1,6 liten 
36 Voldselva x x 5, O middels 

Tabe~l 4. FiSkestatus i de undersøkte Qlvene/bekkene i 
Stjørdal. 

Forurensn. 
grad. 

sterkt 
markert 
sterkt 
sterkt 
moderat 
moderat 
lite 
lite 
lite 
lite 
markert 
sterkt 
lite 
sterkt 
sterkt 
markert 
sterkt 
sterkt 
moderat 
sterkt 
moderat 
moderat 
markert 
markert 
sterkt 
sterkt 
sterkt 
markert 
sterkt 
sterkt 
sterkt 
markert 
markert 
sterkt 
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4. DISKUSJON 

Oppfisket kvantum sjøaure i Stjørdals elva er kraftig 
redusert fra 1972-1987. De største fangstene var i 1972 med 
2972 kg, og de laveste i 1987 med 600 kg. Laksefangstene 
har ikke vist samme nedgang. Tilsvarende utvikling i sjø
aurefangstene er registrert i Verdals elva og Gaula. 

Tonn 

4 

3 

2 

1 

65 

Figur 2. 

70 75 80 85 

Ytrdalselv4 

StJlrd41se\va 

Sjøaurefisket fra 1966-1987 i Stjørdalselva, 
Gaula og Verdals elva (off. stat.). Omarbeidet 
etter Haukland m.fl. 1986) 

PrOduksjonen av ungfisk er liten i de fleste undersøkte 
bekkene. Kun 261. har akseptabel ungfisktetthet. 
En god produksjonsbekk har en ungfisktetthet på over 50 
fisk pr 100 m2 og en årsyngelproduksjon på 50/. av 
totalantallet. 

Laksefisk har store krav til miljøet, og det er ikke alle 
bekker som er like velegnet fra naturens side. Tørrlegging, 
botnfrysing, tilslamming, fysiske hindringer og liten 
næringstilgang er faktorer som reduserer/hindrer 
fiskeproduksjonen. 

Undersøkelsen viser imidlertid at det er reproduksjons
svikt i vassdrag med hØg landbruksaktivitet, stor 
partikkelforurensning (leire, astbestl, store utSlipp fra 
bolig/industri og sigevann fra søppelfyllinger, d.v.s. 
bekker med menneskelige aktiviteter i nedbørsfeltet. 

Forurensningssituasjonen er foruroligende med unntak av 
Forra og Tvlda samt hovedelva. 

En sammenligning av andel jordbruksareal i nedbørsfeltet og 
høg forurensningsgrad, viser at det er sammenheng mellom 
stor jordbruks aktivitet og forurensningstilstand. Selv om 
reproduksjonssvikt i enkelte av de undersøkte bekkene 
direkte kan tilskrives utSlipp fra bolig, industri og annen 
virksomhet, må hovedårsaken tilskrives forurensning fra 
landbruk. 
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• Enkeltplott 
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ANDEL JORDBRUKSAREAL 

Figur J. Sammenstilling av forurensningsgrad og andel 
jordbruksareal i de undersøkte vassdragene. 

I ~ølge lokalbefolkningen forsvant sjøauren fra flere av 
bekkene på 1960-70-tallet. Halmluting, siloanlegg, 
boligkloakk og sig fra søppelfyllinger ble antydet som 
årsak. 

Stjørdal er Nord-Trøndelags tredje største jordbruks
kommune. Halmlutinga opphørte i begynnelsen av 60-tallet, 
mens pressaft fra siloer vanligvis ble sluppet i 
vassdragene med fare for fiskedød. Silokontrollen begynte 
i 1973, men selv i dag gis det pålegg om utbedring til 30-
401. av brukene. 

Ved utSlipp av lettomsettelig organisk stoff som f.eks. 
silosaft, øker nedbrytingen, som foregår ved hjelp av 
bakterier og sopp. Dette krever mye oksygen, som tas fra 
vatnet. Oksygenmangel fører lett til fiskedød. 

Bekkelukking, bakkeplanering, OPpdYLking inntil 
vassdragene, overgjødsling samt bOligkloakk er andre 
faktorer som kan ha bidratt til dagens situasjon. Fosfor og 
nitrogen i kloakk, husdyrgjødsel Q~ kunstgjødsel gir økt 
alge- og plantevekst. Dersom tilfør'slen~ blir store, 
oppstår forurensningsproblemer mid for høy prod~ksjon av 
organisk materiale og senere oksygensvinn. 
Også de senere år er det er påvist store mangler ved silo
og gjødselanlegg. Forurensningsbidraget er også meget' høgt 
f'ra dårlig renset boligkloakk log sig fra private og-_ 
kommunale søppelfyllinger. Det er også konstatert utSlipp 
fra industri. 
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Små elver og bekker er mest følsomme fordi konsentrasjonen 
av forurensningene lett kan bli for stor. Hovedelva har 
stor vannføring, og her vil tilførslene raskt fortynnes. 
Selv i enkelte sterkt belastede småbekker levde det fisk. 
Det er derfor lite trolig at forurensningssituasjonen i 
hovedvassdraget er av et slikt omfang at fiskeproduksjonen 
hemmes. 

Det kan reises spørsmål om nedsatt fiskeproduksjon i 
sidebekkene som følge av landbruksforurensning kan ha 
medvirket til nedgangen i sjøaurefangstene. Arealet av 
bekkene som i dag er satt ut av produksjon utgjør bare 
0,6 I. av Stjørdalsvassdragets totale produktive areal for 
laks og sjøaure på 4,4 k~2. Auren utnytter imidlertid ikke 
hele elvetverrsnittet av større elver hvor den lever i 
konkurranse med laks. Heggberget (1974) fant at 901. av 
av auren i Stjørdalselva var nærmere land enn 2,5 m. 
I tillegg er det reproduksjons svikt i halvparten av 
bekkene. Dersom forurensnings tilførslene ikke reduseres 
vil også disse bli fisketomme. 

Når små bekker i tillegg er relativt mer produktive pr 
arealenhet, er det rimelig at landbruksforurensning er en 
medvirkende årsak til nedgangen i sjøaurebestanden. 

5. TILTAK 

Mest forurenset er Evjegrøfta, Voldselva, Fugla, Byabekken, 
Moumbekken, Krikbekken, Gråelva fra Liavatnet, 
Sætranbekken, Hegrasbekken og Islandsbekken. 
Fiskeproduksjonen er akseptabel bare i Tylda, Forra, 
Hofstadelva, Råelva, Børsethelva, Bjuganbekken, 
Hembresbekken, Stokkbekken og Leksa. 

Vassdrag har stor betydning for friluftsliv og nærmiljø. 
Selv lav forurensningsgrad gjør vatnet lite egnet til 
bading. Forurensning gjør også fisket mindre attraktivt. 
Vassdrag er ellers godt egnet til undervisningsformål og er 
viktige for viltinteressene mht. skjul, næring og 
vanntilgang. 

Det er derfor viktig å 

- bevare eller bedre vannkvaliteten 

sanere utslipp der forurensningene har tatt overhånd. 

5.1 Forebyggende tiltak 

Det er en viktig målsetting å redusere forurensnings
tilførslene til de forurensede bekkene. Samtidig bør det 
unngås 
i dag. 

å øke belastningen i bekker som er i god forfatning 
Dette betyr at all ny aktivitet må planlegges nøye. 
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Ny bebyggelse og næringsvirksomhet bør som en hovedregel 
lokali~eres slik at forurensede avløp lett kan knyttes til 
ekslsterende anlegg. 
Dersom det likevel er nødvendig å etablere ny virksomhet 
andre steder (spredt bebyggelse), bør dette skje etter 
følgende retningslinjer: 

I spredt bebyggelse kan kommunen kun gi utslippstillatelse 
ut fra forurensningsmessige vurderinger. Det kan generelt 
ikke legges vekt på sosiale eller andre forhold. 

Selv om forurensningsmessige vurderinger tilsier at utslipp 
ikke skal gis, kan det Ilkevel legges vekt på "særlige 
grunner Disse er: 

- stedbunden næring 

- gjenoppbygging etter brann e.l. 

- rehabilitering av eldre bebyggelse eller avløpsanlegg. 

Nyt t e s j' sær l i g e gru n n er" h vor ann e n b e b y 9 9 e l sei k k e v i 11 e 
fått utslippstillatelse, skal det settes krav om høg 
rensegrad, dvs. infiltrasjon eller typegodkjent 
minirensenlegg, evt. med fosforfjerning. Disse forhold vil 
ofte være aktuelle å legge vekt på ved behandling av 
generasjonsskifteboliger i landbruket. 

I tettbebygd strøk skal utslippstillatelse generelt ikke 
gis med separate avløpsanlegg. Her er det kommunens ansvar 
å foreta felles avkloakkering og rensing før utslipp. 
Kommunen kan kun gi tillatelse til utslipp når de samme 
særlige grunnene som er nevnt ovenfor foreligger. 
Rensekravene skal være strenge på grunn av høyt krav til 
områdehygienen. Aktuelle løsninger bør begrenses til 
infiltrasjon og typegodkjente minirenseanlegg. Kommunen kan 
kun gi utslippstillatelser med vilkår etter "Retningslinjer 
for u t f' orm ing o 9 d r i f t a v sep a r a tea v l ø p san leg g . .' 

Dersom kommunen får til behandling søknad om 
utslippstillatelse basert på separate avløpsanlegg, skal 
den gjøre et konkret vedtak. Dersom søknaden ligger utenom 
den myndighet kommunen har, skal søknaden avslås (jfr. 
fylkesmannens rundskriv av 2.1-87). 

Omfatter søknaden en virksomhet med et utSlipp større enn 
forskriftenes virkeområde. skal fylkesmannen behandle 
søknaden etter forure~sningsloven. 

Følgende retningslinjer kan være en rettesnor ved 
behandling av nve utslippssøknader i spredt bebygde 
områder: 

/ 

Bekker l klasse 1 og 2: Nye utSlipp kan tillates. Aktuelle 
avløpsløsninger vil være forskriftsmessige anlegg. Det bør 
benyttes best mulig teknologi for å gi rom for flere 
boliger innenfor den ledige resipientkapasitet. Løsningene 



bør vurderes i følgende prioritet ut fra grunnforhold: 

1 - infiltrasjonsanlegg 
2 - minirenseanlegg (biologisk) 

Selv om det er ledig resipientkapasitet er det viktig å 
vurdere om utslipp vil medføre uheldige konsekvenser for 
annen bruk av vatnet. Forhold som må vurderes er 
drikkevatn for husdyr, fiske, rekreasjon og fare for 
forurensning av eventuelle brønner nær elvebredden. 
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Klasse 3; Markert forurensede bekker bør ikke tilføres nye 
utslipp. Resipientkapasit~ten er ofte brukt opp. Små 
økninger i tilførslene kan gi store Skadevirkninger. Full 
oksygenmangel med fiskedød og lukt kan inntreffe. 

For bebyggelse som må ha en bestemt beliggenhet, stedbunden 
næring, kan det gis utslippstillatelse med krav om høg 
rensegrad. Der grunnen tillater det, bør infiltrasjon 
nyttes. Ellers må minirenseanlegg med fosforfjerning 
benyttes. 

I disse bekkene må landbruksnæringen øke innsatsen for å 
hindre lekkasjer fra gjødsellagre og pressaftanlegg. 
Rutinene for spredning av husdyr- og handelsgjødsel må 
legges om slik at skadene i vassdragene blir minst mulig. 

Klasse 4: Sterkt forurensede bekker skal ikke tilføres nye 
utslipp. Her bør det gjennomføres omfattende sanerings- og 
oppryddingstiltak av bolig avløp og innen landbruksforurens
ning. 

5.2 Oppryddingstiltak 

Ut fra undersøkelsen utført i 1987 og kjennskap til foru
rensningskildene, er følgende tiltak verdt å prioritere 
i Stjørdal: 

- Forurensningstilførslene fra kloakk og landbruk må 
reduseres i: Voldselva, Fugla, Byabekken, Gråelva (fra 
Skjelstadmark) med sidebekker, Gråelva v/Voldselva, 
Krikbekken og Leksa. 

- Forurensningen fra potetmelsfabrikken på By må 
minimaliseres, evt. renses og overføres til Stjørdals elva 

Sigevatnet fra avfallsfyllingen ved Frigården må renses. 

- Det bør gjennomføres tiltak mot sigevatn fra deponeringen 
av metallavfall i Moumbekken (Resy A/S) 

Generelle tiltak for å redusere forurensing: 

Hindre punktutslipp fra landbruksvirksomhet 
- siloer 
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- gjødselkjellere 
- melkerom 

Redusere arealavrenning og jordtap fra dyrkamark 
- unngå pløying og annen jordarbeiding på erosjonsutsatte 

arealer om høsten 
- unngå pløying med Tallretningen 
- unngå spredning av husdyrgjødsel etter en bestemt dato 

om høsten- spre i vekstsesongen 
- husdyrgjødsel spredt etter vekstsesongen må moldes ned 
- økt dreneringstetthet, avskjæring av overflatevatn 
- forbedring av bakkeplaneringsanlegg 
- beholde/plante vegetasjon langs vassdrag 
~ordprøvetaking/jevnl~g gjødselplanlegging 

Forskriftsmessige avløpsanlegg for eksisterende spredt 
bebyggelse ved markert og sterkt forurensede bekker 

utbedring av kommunal kloakk 
- økt tilknytning til renseanlegg 
- kontroll/utbedring av ledningsnett 

Andre tiltak som anbefales: 

- Bekkeleiet bør renskes i: Fugla, Byabekken, 
Hembresbekken. Krikbekken, Stokkbekken, Gråelva, (fra 
Skjelstadmark) med sidebekkene Hovbekken, Bangbekken, 
Islandsbekken og Sætranbekken 

- Kulvertene bør utbedres i Avelsgårdsbekken 
(vI Helleristningene) Kartbekken ved Trøyte/Kartum og i 
Tronskodalsbekken 

Hembreselva og Volds elva bør tilrettelegges for videre 
oppgang av laks og sjøaure 

- Turstier bør tilrettelegges for større utnyttelse langs 
Stokkbekken, Krikbekken og Gråelva ved Voldselva opp 
mot Mælesdammen 

Stjørdal kommune bør utarbeide en tiltaks/handlingsplan 
for den videre håndtering av forurensningssituasjonen. 
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7. VEDLEGG 

7.1 Fisketetthet i de undersøkte elvene 

Av- Tetthet r 100 m2 
fisket Antall Aure Laks 
areal stasj. 0+ > 1 + 0+ > 1 + 
(m2) 

1 Fugla 270 1 O 9 O 5 
2 Leksa 175 2 O 5 9 55 
3 Krikbekken 410 3 O 1 5 O 5 
4 Øfstibekken 50 1 O 8 O O 
5 Holmsbekken 430 2 16 6 O O 
6 Moumbekken 50 1 O O O O 
7 Hembresbekken 150 2 73 80 O O 
8 Tronskodalbkn 30 1 ikke bere g njt,tot>20 
9 Fulsethbekken 100 1 1 3 22 O 2 

1 O Forra ikke unders kt 1 987 
1 1 Tylda 30 1 37 27 177 67 
1 2 Avelsgårdsbkn 120 2 15 36 O O 
1 3 Bjørngårdsbkn 30 1 O O O O 
14 Bjuganbekken 50 1 180 66 O 2 
1 5 Hegrasbekken 60 1 O 17 O O 
1 6 Gråelva v/Sko 1 1 5 O 5 3 15 O 2 
1 7 Kartbekken 150 2 O 11 O O 
1 8 Sætranbekken 50 1 O O O O 
1 9 Islandsbekken 200 1 O 2 O O 
20 Hofstadelva 1 3 O 2 1 1 O 13 9 6 
21 Skjøla 50 1 O O O O 
22 Gråelva v/Okk 
23 Råelva 100 1 7 42 O O 
24 Børsethelva 75 1 29 15 O O 
25 Dalbekken 50 1 O 20 O O 
26 Hovbekken 60 1 O 15 O O 
27 Luddubekken 35 1 O O O O 
28 Bangbekken 100 2 O 3 O O 
29 Håvesbekken O O O O O O 
30 Gluggbekken 1 8 O 2 1 26 O O 
31 Byabekken 240 2 O 19 O 1 
32 Evjegrøfta 5 O O O O 
33 Gråelva v/Vol 
34 Stokkbekken 100 1 81 14 O O 
35 Mæleselva 
36 Voldselva 75 1 O 46 O 1 



7.2 Vannanalyser 
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) 25 2 JO '2 500 I , 178 , JOD 3 I l lO Il ) 

4 234 , )00 J " (I [) 2 log!.!" 

3 76 3 110, ) 1200 2' , 591 , l ~ 00 , 60000 ~ II t t. noe 
Skumdilnn-
else,lukt 
:IV gj.dsel 

\ 111 , 400 J 40'10 2 Ingen 
:2 14 2 15 2 160 1 
2 8 l 1 J 2 560 2 Ubetydelig 
2 8 l 12 '2 UD I Tydfrl.ig 

V&nnkVillitet i utviIlgte bekker l Stj.Td~l med 
angitt VinnkvillLt&tlkl~sse (or pr'lIer utt~tt 
L 8.86, 

/ 



8ekk nr 

15 ; 

5 
3 
31 
I 

2 
2 

2 
16 
33 
32 

37 

38 
39 
35 

36 

19 

20 

28 

22 
10 
10 
II 

pH Spe'.Jeun. Tot . nitro- lot . (0'- Termost . Tot . • nt .
o Synlig 

evne gen (or kolif.b.kt. b.kt. 20 begroing 
pr 100 ml pr ml 

us/c,," mg NIL VK lIgP/L VK VK Ant . VK 

7,4 195 2,06 4 131 4 70 2 7000 2 Ingen 
6.6 18 O. 76 J 9 1 80 2 1000 2 Li tt 
1,6 260 0,91 3 69 3 330 3 12 O 00 4 Li t t 
1,6 275 1 ,81 4 115 4 20 2 2000 2 Litt 
7,6 1.95 I ,53 4 88 4 30 2 32000 4 Tyuelig 
1,3 180 0,62 3 22 2 10 3 5000 2 
1, I 64 0,46 2 11 2 60 2 4800 2 Lit t 
6,8 68 0,49 2 10 1 20 2 8000 2 Tydelig 
7.8 225 1,44 4 IlB 4 40 2 3000 2 -
1,8 210 2. It 4 359 4 10 2 12000 3 · 
7,1 250 1,66 4 16 ) 140 ) 1000 2 
1,9 115 2,53 4 82 4 40 2 4800 2 Litt 
8,1 550 3,46 4 703 4 280 ) 4000 2 -
1,5 88 0,16 4 24 2 400 ) 1000 2 Tydelig 
1,6 81 0,82 4 )9 3 100 2 8000 2 · 
7,6 260 2,46 4 ',82 4 450 3 18000 4 · 
7,5 260 3,41 4 no 4 140 3 4500 2 I"gen 

7 , 4 84 I, 18 4 81 4 30 2 4000 2 Li tt 
1,3 245 1,47 4 385 4 )30 3 50000 4 Tydelig, 

,kumgjed-
sellukt 

7,3 240 1,33 4 382 4 150 3 50000 4 Tydelig 
7, I 42 0,46 Z 8 1 ( I O 1 3200 2 Inoon 
1,0 32 0,35 2 t3 2 < I O 1 300 1 Ubetydelig 
1, Z 50 0,36 2 10 1 10 2 600 2 litt 

Tabell AJ : Vannkvalitet i utvalgte bekker i Stj.rd.l med 
Inyitt v.nnkvalitetskl.sse (VK) for pr,ver uttatt 
25 , 8.86. 

Termostabile Totalt ant. 
Nitrogon fosfor koliforme bakt. bakterier 

Bekk nr 16/G 4/6 25/8 16/6 4/6 25/8 16/6 4/6 25/8 16/G 4/6 25/8 

15 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 ) ) 2 2 
5 4 3 ) 3 4 l I 2 2 2 2 2 l I 2 
3 4 4 3 4 4 4 3 4 ) ) J ) 2 2 4 
31 3 4 4 4 J 4 4 4 3 3 2 ) ) 3 2 
I 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 2 4 
2 3 3 ) ) 3 J 2 3 3 3 2 3 2 2 2 
2 3 3 2 3 2 3 2 J 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 3 2 3 2 3 l 2 ) ) 2 3 2 2 2 
16 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 2 2 2 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 2 ) 2 3 4 2 3 
32 3 4 4 4 3 3 3 3 3 ) 3 3 4 2 2 
37 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 2 3 2 2 2 
38 

, 4 4 4 4 4 , 4 2 4 3 3 2 2 2 
39 3 2 3 ) 2 2 2 2 2 2 J 2 2 2 2 
35 3 3 3 ) 2 2 3 2 l 2 2 2 2 l 2 
36 4 4 4 4 4 , 4 4 2 J 3 3 4 3 4 

19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 2 

20 J 3 4 3 3 3 4 ) 2 3 2 3 2 2 2 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
2'l 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 J l 2 2 4 
10 4 2 2 3 l 2 l I l 2 l I I I 2 
10 2 2 2 2 l l 2 l l 2 l l I 2 l 
11 2 2 2 2 2 l l l l 2 2 2 2 l 2 

Tabell A4 : Sammen$tilling av vannkvalitetsklasser pl pr~vedatoer med angitt 
generell vannkvalitetsklasse. 

,,,,,.,, l 
vann-
kodeklas 

3 4 
l 2-) 

3 4 
3 4 
4 4 
2 3 
2 3 
2 2-3 
2 4 
3 4 
) 3-4 
2 4 
2 4 
2 2-3 

2 2-3 
4 4 

3 4 

2 J 
4 4 
J 4 
I 1-2 
I 1-2 
2 1-2 
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