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Sandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk – SFFAL, er et frivillig utvalg bestående av 

7 medlemmer. Christian Schanche, Morten Stichler, Thomas Bøhm, Per Øystein Østerud, 

Bent Magnussen, Guttorm Christensen og Tore Guthu. Sistnevnte fungerer pr. dato som 

leder for utvalget. Alle har lang erfaring med kultiveringstiltak i vann og vassdrag. Flere av 

utvalgsmedlemmene har naturfaglig utdannelse. Guttorm Christensen jobber til daglig som 

seniorforsker og leder for kyst og ferskvannsavdelingen hos Akvaplan Niva og Morten 

Stickler som fagsjef i organisasjonen Norske Lakseelver. SFFAL er registrert som frivillig 

organisasjon i Brønnøysundregisteret og jobber primært med habitatforbedrende tiltak i 

vann og vassdrag innen kommunen, samt med samarbeidsprosjekter i lag med andre 

tilsvarende interesseorganisasjoner og forskningsmiljøer.                                                                                                                                            

Morten Stickler er også leder for interessegruppen Rovebekkens Venner - en samarbeids -

gruppe som jobber med kultiveringstiltak i Rovebekken. Her har man også klart å engasjere 

Helgerød skole og Nærmiljøutvalget i arbeidet. Man ønsker etter hvert se på muligheten for 

lignende engasjement innenfor andre skolekretser som har en bekk / vann utenfor 

skoleporten (eks. Unneberg, Virik og Store Bergan ). 

Representanter fra utvalget har inneværende år deltatt på Sjøørretseminaret i Fevik, 

Oslofjord -konferansen, samt 2 møter i Sjøørretprosjektet i Vestfold. Ved siden av dette har 

man hatt flere møter med Sandefjord kommune i forbindelse med Fjordprosjektet i 

kommunen. Man har uttalt seg i mudringssaken ved Berganodden og Storholmen i 

Mefjorden. Videre har man bistått Akvaplan Niva og NMBU med gjøremål i forbindelse med 

Gyroprosjektet. Våren 2017 har vi også drevet oppfisking av Sjøørret og andre arter i 

Sandefjordsfjorden i forbindelse med analysering av miljøgifter i regi av Akvaplan Niva. Vi 

har hatt befaringer, gjennomført el-fiske, tatt ut vannprøver og sedimentprøver i 

Haslebekken. Dette i forbindelse med et forprosjekt gjeldene Heimdal Industriområdet for 

Sandefjord kommune. Dette prosjektet er nedtegnet i egen rapport og oversendt 

kommunen og fylkesmannen, som også har vært økonomiske bidragsytere til prosjektet. Vi 

har videre fisket og merket sjøørret i forbindelse med vårt lokale merkeprosjekt i Sandefjord 

kommune. Foreløpig har vi konsentrert oss om Istrevassdraget med sidebekkene 

Marumbekken, Brønnumbekken og Virikbekken, da dette er eneste gytevassdrag for sjøørret 

av betydning, som renner ut i Sandefjordsfjorden.  Andre gytevassdrag i kommunen vil føyes 

til merkeprosjektet etter hvert. Formålet med merkeprosjektet er å finne mer ut om 

sjøørretens vandringer, oppvekstområder og bruk av fjordområdene i perioden mellom 

gytefrekvensene.  
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Gjenfangster vil også gi en pekepinn på om sjøørreten er tro mot sin fødebekk som 

gytevassdrag, eller om den bruker forskjellige bekker fra år til år. Foreløpige gjenfangster 

viser at sjøørret merket fra Istrevassdraget også har vandret inn i både Viksfjord og 

Mefjorden etter gyting.  

Dette - sammen med habitatforbedrene tiltak i bekkene, er prosjekter som vil prioriteres 

sterkt i årene fremover. Vi vil i løpet av vinteren også lage et kartverk over alle bekkene i 

Sandefjord som viser prøvestasjoner, hvor det er lagt ut gytegrus, hvor det bør legges ut 

grus, hvor det må ryddes m.m.  Det er også fra Sjøørretprosjektet i Vestfold ønsket at hver 

kommune setter av en bekk som referansebekk, hvor det ikke skal gjøres tiltak av noen form. 

Dette for å kunne måle eventuelle forskjeller som yngeltetthet og andre parametere opp 

mot bekker som kultiveres. Vi har foreslått Vårnesbekken, da den er svært lik Unneberg og 

Rovebekken. Alle tre bekkene starter også i flyplassområdet på Torp.     

Vi er videre engasjert i et samarbeidsprosjekt med Vannområdet Horten – Larvik i Holtan -

bekken. Holtanbekken renner ut i Sandefjordsfjorden, men innenfor Larvik kommunes 

grense. Bekkens nedre del - ca. 40 meter, er lagt i rør hvilket hindrer sjøørreten å komme 

opp til gyteområdene. SFFAL sitt engasjement i totalplanen for bekken, er ansvaret for nytt 

løp og at det fungerer uten hinder for oppgang av sjøørret, samt eventuelle tiltak for å 

forbedre gyteområdene. Prosjektet administreres av Vannområdet Horten – Larvik v/ Agnes 

Bjellevåg. Det er Vannområdet Horten – Larvik som finansierer prosjektet, som også 

omfatter registrering og fjerning av Kjempespringfrø. Kjempespringfrø er en svartelistet 

plante i Norge. SFFAL har også registrert planten langs alle Sandefjords vassdrag. I enkelte 

bekkers kantsoner er den også blitt et stort problem i forhold til gjengroing, spesielt i 

kommunens sydvestre områder. 

Dessverre er det slik at det også foregår mye ulovlig fiske både i bekkene og i fjordene. SFFAL 

har også i år registrert fangstruser satt opp i bekkene. Rovebekken og Unnebergbekken har 

vært spesielt utsatt. Det er videre tatt folk på fersken i bekkene om høsten i fullt vadeutstyr 

og med fiskeredskap. Alle tilfellene er rapportert til SNO og Politiet. Et tilfelle er også meldt 

til Politiet. Dessverre er tilbakemeldinger og prioriteringer fra myndighetenes side ikke de 

beste. Vi snakker her om faunakriminalitet og det er nedslående å registrere at man ikke 

prioriterer dette høyere fra myndighetenes hold. Det legges tross alt ned vesentlige 

dugnadstimer i å rydde, legge ut gytegrus m.m. for å skape optimale forhold for fisken. Vi vil 

også poengtere at det brukes hundretusener av offentlige kroner i dette arbeidet bare her i 

sydfylket. Her har både politikerne våre, fylkeskommunen og kommunen en jobb å gjøre 

ovenfor Politi og SNO. Det er nemlig liten vits i å drive med tiltak i bekkene våre, dersom 

ulovligheter som lystring, garnfiske og bruk av annen ulovlig redskap ikke får noen 

konsekvenser for utøverne. Her må det strakstiltak i gang snarest! 

SFFAL har sesongen 2017 mottatt kr. 40.000 fra Fylkesmannens kontor til kultiveringstiltak, 

samt kr. 5000 til et forprosjekt i Haslebekken. Haslebekkprosjektet har i tillegg blitt bevilget 

kr. 30.000 via kommunen fra Direktoratet for naturforvaltning. Forprosjektet er som nevnt 

beskrevet i en egen rapport. Det er videre mottatt midler fra lokale stiftelser / fond på til 

sammen kr. 75.000. Tilskuddene fra lokale fond / stiftelser er et meget kjært tilskudd som vi 

setter stor pris på. Uten deres støtte er det svært lite vi får gjort.                                                                           

Det er i 2017 innkjøpt teknisk utstyr for ca. kr. 80.000. Dette inkludere et nytt el. 

fiskeapparat, Floymerker / merkeutstyr, fangstruser, mm. i forbindelse med merking av 

sjøørret, beregning av yngeltetthet og fangst av fisk for miljøanalyser.                                                       
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Det er videre foreløpig brukt kr. 20.000 til utvikling av en applikasjon for mobiltelefon 

(Android/Apple) for registrering av merket og umerket fisk. Totalkostnader til applikasjonen 

er kalkulert til ca. kr. 60.000 og vil ved ferdigstillelse være reklamefinansiert. Applikasjonen 

vil være ferdig og kunne tas i bruk medio mars 2018. Utgangspunktet var at vi ønsket en slik 

fangstapplikasjon til vårt lokale merkeprosjekt i kommunen. Imidlertid så vi at en slik 

applikasjon ville ha stor betydning som hjelpemiddel i andre prosjekter også. Appen er 

derfor konstruert på en måte som gjør at den kan bruks av alle miljøer som driver med 

forskningsprosjekter og som innebærer merking og fangstrapportering. Den vil også kunne 

bli et viktig redskap i Gyroprosjektet – den delen som omhandler merking av fisk innenfor 

prosjektområdet i Oslofjorden. Så langt har vi fått positive tilbakemeldinger fra 

forskningsmiljøene. Sportsfiskere vil kunne laste ned applikasjonen i løpet månedskifte mars 

/ april 2018 og man får således også et tilgjengelig rapporteringsverktøy på fisketuren. Det er 

videre lagt ned ca. 2000 dugnadstimer ute i felt dette året. 

2017 har vært et år med mye nedbør. Vi har hatt 2 prosjekter på lista som vi ikke har klart å 

få gjennomført i år pga. føreforhold / framkommelighet over dyrket mark. Det ene er 

gytegrusprosjektet i Istrevassdraget v/ Slottet. Det samme gjelder sedimenteringsdammen i 

Marumbekken. Vi har holdt av kapital til disse prosjektene i 2018. 

Bekkene i Sandefjord har i utgangspunktet tilfredsstillende oppgang av gytefisk. 

Yngeltettheten vil selvfølgelig variere noe fra år til år, men ser ut til å være som forventet i 

de fleste av bekkene. Strekningene det er lagt ut gytegrus på viser at disse tas i bruk allerede 

første høst. Med nytt el-fiskeapparat vil vi nå kunne gjøre årlige undersøkelser ved faste 

prøvestasjoner i alle bekkene. Vårt inntrykk er imidlertid at størrelsen på fisken har gått 

nedover – dvs. man observerer mindre fisk på 50 - 60 cm. på gytebekkene enn tidligere. Den 

generelle sjøørretbestanden blir imidlertid fra forskerhold ansett for å være høyere enn på 

mange år. Dette kommer også ofte på trykk i medier og rapporter. Vi vil påpeke at dette kun 

gjelder for enkelte deler i landet. Sørlandet har hatt en positiv utvikling, likeledes en del 

områder nord for Trondhjemsfjorden / Nordland. Vestlandet er en ren katastrofe, mens i 

Oslofjordområdet er det en del variasjoner. Østfold melder om bra med fisk, men mye 

smått. Innenfor vårt virkeområde – Vannområdet Horten – Larvik er inntrykket noe negativt. 

Dette inntrykket styrkes av rapporter fra sportsfiskere i denne delen av fylket også. Fisk i 

størrelser 1 – 2 kg. ser ut til å ha minsket vesentlig.  Det gjøres oppmerksom på at dette ikke 

er vitenskapelig dokumentert, men et samlet inntrykk fra sportsfiskere og egne 

observasjoner, blant annet fra bekkene under gyting. Årsakene kan være flere. Vi har hatt en 

enorm økning av fiskere som fisker etter sjøørreten de siste 15 årene. Økningen ser ut til å 

fortsette. Vi har et press på bestandene ved ulovlig fiske og med akutte 

forurensningsepisoder i gytebekkene. Predasjon av yngel / smolt er også et økende problem, 

etter at den såkalte Mellomskarven (Phalacrocorax carbo sinensis) har etablert seg  langs 

våre kyster og kystnære områder. Pr. dato finnes den også i innlandet over hele sør – Norge. 

Mellomomskarven er opprinnelig en Kinesisk Skarv. Det finnes vesentlig litteratur og 

rapporter som beskriver Mellomskarvens inntog til Europa. Hollendere innførte trenede 

Skarver fra Kina allerede på 1500 tallet, hvor det også ble avholdt fiskekonkurranser med 

fuglen som hovedaktør. I nord - Europa har bestanden eksplodert de siste 40 - 50 årene og vi 

har etterhvert fått store problemer med arten i Skandinavia også. Danmark har flere 

vitenskapelige rapporter som analyserer predasjonsforholdet fra mellomskarven, mot smolt 

av laks og sjøørret.    

Ved siden av dette har Hegrebestanden hatt en sterk økning de siste 15 - 20 årene. Vi ser nå 

at artens etablerer sitt næringssøk i stadig større grad oppover i våre sjøørretbekker, hvor 

den har spesialisert seg på fiske sjøørretyngel.  For våre små kystnære gytebekker er dette 

ikke en ønsketilstand. En Hegre trenger mellom 380 – 420 gram mat pr. døgn for å 



opprettholde energibalansen. Årsyngel (0+) veier 4 – 6 gram litt ut på sensommeren. 

Fjorårsyngel (1+) veier omtrent det dobbelte eller litt mer på samme tidspunkt. Bruker man 

et gjennomsnitt på 10 gram vil dagsinntaket av yngel pr. Hegre ligge på ca. 40 stk. pr. døgn - 

dersom den bare spiste yngel. Nå gjør den selvfølgelig ikke det, men det blir likevel mange 

tapte yngel i løpet av sesongen. Dersom vi er litt snille og sier at en Hegre spiser 20 yngel om 

dagen i 3 sommermåneder, blir dette 1800 – 2000 yngel pr. Hegre i nevnte periode. Har du 6 

- 8 av arten i bekken så blir det et forholdsvis høyt tall. Hegrene fisker så lenge det er isfritt. 

Dette uttaket mangedobles også i hekkeperioden. Poenget er - at ved siden av den naturlige 

avgangen av yngel i et vassdrag, vil de Hegrene som har spesialisert seg på å fiske yngel i 

bekkene utvilsomt ha en innvirkning på den utgående bestanden. Dette sammen med det 

predasjonstrykket som Mellomskarv og Hegreflokker utgjør i vassdragenes utløpssoner og 

grunne oppvekstområder i fjorden, vil dette nødvendigvis gi et vesentlig større tap av yngel i 

våre dager enn tidligere. Mellomskarven var da ikke etablert og Hegrebestanden var 

vesentlig mindre. Når man videre vet at den største tapet / dødeligheten av smolt skjer i 

oppvekstområdene og utløpssonene i fjorden etter utvandring, sier det seg selv at det vil 

være av stor betydning at utvandringen fra oppvekstbekken er så høy som mulig. 

Sluttpoenget er at man etter vår mening bør se på denne predasjonsfaktoren som en 

vesentlig bestandsregulerende årsak i forvaltningsplanen og ikke bagatellisere den. Vår 

mening er at forvaltningsmyndighetene må være villig til å gi fellingstillatelser på Hegrer som 

skadedyr, når de har spesialisert seg som yngelplukkere oppe i bekkene. Vi bør også få en 

vesentlig bedre forvaltningsplan for immigranten P.c. senensis ( mellomskarven ) før den 

vokser oss totalt over hodet. Vi har også forståelse for at eventuelle fellinger av Hegre vil 

skape diskusjoner, men vi kan ikke se noen forskjell i prinsipper vedrørende felling av en art, 

så lenge arten tåler beskatning. 

Selv om sjøørreten er en robust fisk som takler vesentlig forurensing må man fortsatt jobbe 

med å bedre vannkvalitet i bekkene. De fleste kystnære vassdragene i fylket er i en moderat 

til dårlig forfatning, målt opp mot vanndirektivets normer. Sandefjords vassdrag er intet 

unntak. Vi har få egne målinger de siste 5 årene og må her støtte oss til Fylkesmannens 

målinger, samt kommunens egne data fra tidligere rapporter (1999 – 2012) Det er ikke store 

forbedringer å se på målingene frem til i dag. Enkelte bekker har imidlertid hatt en liten 

nedgang (årlig snitt) av fosfor, mens termotolerante koliforme bakterier og intestinale 

enterokokker fremdeles ligger på høye nivåer og i enkelte bekker har økt. Dette tyder på at 

man fremdeles har et tilsig av husdyrgjødsel og kloakk fra spredte avløp ut i vassdragene. 

Det samme gjelder lekkasjer fra avløpsnettet i kommunen. Selv om forholdvis høye 

konsentrasjoner av Termotolerante koliforme bakterier ikke påvirker fisken direkte, er det 

en lite ønskelig situasjon at det fremdeles lekker kloakk ut i vassdragene. De siste årene er 

også det etablert flere hestegårder som har gressganger og gjødseldynger helt ned i bekke -

kantene.  

Det gjøres heldigvis en vesentlig jobb med avløpssystemene i kommunen for tiden, men vi er 

fremdeles noe bekymret for enkelte av bekkene. Vi nevner også at det også fra kommunes 

side i år ble tømt overvann direkte ut i Virikbekken fra tankbil. At slike vannmasser er 

forurenset, er det meget stor sannsynlighet for. Det er for så vidt også bekreftet. Vi hadde 

ventet en rapport vedr. dette, men den er fremdeles ikke mottatt. Avviket er imidlertid 

registrert i kommunen etter varsling fra oss. 

Selv om man de siste årene har hatt sterkt fokus fra fylkeskommunen på avrenning fra 

jordbruket – laget maler og tilskuddsordninger for drift som skal være med på å redusere 

problemet, ser man fremdeles at det pløyes helt ned til bekkekantene.  



I forbindelse med rydding i og langs bekkene snauhogges vegetasjonsbeltene helt ned og 

man har til stadighet ukontrollerte utslipp av forurensing, som slår ut store deler av 

vassdragets sjøørretpopulasjoner. Vannanalyser og observasjoner bekrefter at konsentrert 

husdyrmøkk er en av flere grunner til akutte dødsårsaker av fisk i bekkene.  

Vi vil spesielt sette fokus på kantvegetasjonsproblematikken langs våre vassdrag. Her må det 

bli en vesentlig bedre kommunikasjon mellom involverte etater, grunneiere og de som er 

involvert i kultiveringsarbeidene i vassdragene. Det er ikke akseptabelt at 

vegetasjonsbeltene langs sjøørretførende vassdrag blir snauhogd i forbindelse med 

opprydding. Det er heller ikke akseptabelt at grunneier ikke rydder trær og kvist opp fra 

vassdraget etter hogst. Jord og skogbruksetatene i kommunene bør etter vårt skjønn foreta 

befaringer i de aktuelle områdene tillatelse til opprensking er gitt, både før og etter slike 

arbeider skal utføres / er utført. Aktuelle kultiveringsgrupper må også få beskjed om hvor og 

når slike arbeider skal utføres, da det er disse gruppene som har oversikt over hvor tiltak er 

utført og hvor videre tiltak skal utføres. Vi ber alle som leser denne rapporten å bite seg 

merke i bilde nr. 2 på siste side. Dette er det grelleste eksemplet vi har sett på en total 

ødeleggelse av et habitat for fugl, fisk, insekter m.m. Synd vi ikke har bildet før katastrofen. 

Samarbeid er altså stikkordet. 

Vi ser frem mot et fortsatt godt samarbeid med Sandefjord kommune og Fylkesmannens 

kontor og håper man etter hvert får hevet vannkvaliteten et hakk i våre bekker. Vi håper 

videre at landbruksavdelingen i kommunen vil være en pådriver ovenfor grunneiere til å se 

vassdragene våre som en viktig ressurs, samt være seg bevist med det ansvar og 

vedlikeholdet som medfølger som eier av en bekk / deler av en bekk. Det å engasjere seg litt 

i å holde bekkene rene for større trær og busker som faller ut i vassdragene og som igjen 

skaper både erosjon og opphopninger i bekken, bør også være i grunneiers interesse å få 

ryddet opp i. Vi tror at mer og bedre informasjon er veien å gå. 

 

Sandefjord den 30.12.2017 

Tore Guthu 
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