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VÅRNESBEKKEN HØSTEN 2018 – UTSLIPPENE HAR PREGET MANGE BEKKER I ÅR. 

 



Vi er avhengig av at bekkene våre fungerer i et økologisk samspill, dersom artene som bruker områdene skal 

kunne overleve og formere seg. Dette gjelder ikke bare vår hovedinteresse – sjøørreten, men hele 

artsmangfoldet. Vi må se hele vassdraget som et økosystem og ikke bare prioritere en art eller to i forvaltning. 

At et vassdrag er så rent som mulig og har en beskyttende kantsone, er viktig for livet som lever der. Nå er det 

ofte slik at de fleste sjøørretførende bekkene i vår og mange andre kommuner, renner gjennom 

jordbrukslandskaper. Historisk sett har man rettet ut, lagt i rør og hogd ned kantsoner langs bekkene, for å 

skape mindre skyggesoner i landbrukslandskapet og lettere adkomst for dyrking. Dette har hatt en svært 

negativ innvirkning for livet i og rundt vassdragene, men positivt rent landbruksteknisk. De fleste kystnære 

vassdragene i Vestfold har for høye verdier av næringsstoffer. Dette stammer fra avrenning i jordbruket og 

lekkasjer i avløpssystemene. Ved siden av dette kommer forurensende utslipp fra industri. Man sliter altså 

med mange faktorer som påvirker vannkvaliteten og livet som lever der.  Sandefjord er intet unntak. I en eller 

annen bekk blir sjøørretbestanden utryddet nesten hvert år av årsaker som nevnt. Det er satt sterkt fokus på 

vassdragenes økologiske tilstand de siste årene. Vannforskriften har som formål å gi rammer for fastsettelsen 

av miljømål, som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. 

Miljødirektoratet er det sentrale, utøvende og rådgivende organet i forvaltningen. Fylkesmennene har 

regionalt ansvar, mens kommunene har fått delegert ansvar for enkelte områder Jfr. Laks og 

innlandsfiskeloven, Vannressursloven, Forurensingsloven, Naturmangfoldloven og Plan og bygningsloven.  

Rovebekken er vel den bekken som er mest utsatt for akutte forurensingstilfeller i Sandefjord.  Her er det 

stadige utslipp og barbering av kantsoner. Nå noterer vi at Tomb Landbruksskole i Østfold har blitt bøtelagt 

etter å ha barbert kantsonene i en sjøørretførende bekk i Fredrikstad kommune. Det var vel på tide med et 

eksempel. I tillegg til bøter, bør det imidlertid stilles krav til erstatning som går til gjenoppbygging av skaden 

vassdraget ble påført. Vi mener videre at både kommune, fylkeskommune og fylkesmannen må bli bedre på 

informasjon ut til interessegruppene og det må få konsekvenser når uregelmessigheter inntreffer.  

 

         

  Rovebekken i Sandefjord - biologisk mangfold ?          Fiskedød - dessverre et vanlig syn i våre bekker ! 

 

2018 har vært et katastrofeår for sjøørreten i Sandefjord kommune. Tørke og utslipp har preget året. Vi har 

hatt 3 utslipp i Rovebekken og i alle fall et i Vårnesbekken. Resultatet er utradering av minst 2 årganger yngel, 

samt gytevandrende fisk. Heldigvis har man registrert noe yngel helt øverst i nevnte vassdrag, men tapene er 

store. I Rovebekken har kommunen med stor sannsynlighet funnet kilden. Det blir opp til kommunen og 

fylkesmannen å avgjøre eventuelle pålegg.  

 

Side 1. 



2018 var en meget varm og tørr sommer. Flere mindre og middels store bekker gikk tørre pga. manglende 

nedbør. Selv Hagenesvassdraget var tørrlagt over lange strekk. Uten vann mister man produksjonsmateriale. 

Noe yngel vil som regel overleve, men 2 -3 generasjoner yngel har gått føyken flere steder pga. tørken. Vi 

hadde en lignende situasjon i 2014 også. Store deler av generasjonen som skulle vandret ut av bekkene våren 

2015 strøk med i løpet av sommeren 2014. Det samme gjorde da selvfølgelig også 2014 sesongens 0 + og 1+ 

yngelen. Teoretisk betyr det at vi vil kunne få en redusert gytebestand i 2018 – 2021. Årets oppgang tyder 

også sterkt på at dette kan ha skjedd. Ny tørkesommer i år forlenger sannsynlig denne situasjonen i ytterlig i 2 

til 3 år, selv om 2015 til 2017 var normalår. På toppen av dette får vi nevnte utslipp i Rove og Vårnesbekken, 

som tar mesteparten av den resterende bestanden i disse bekkene. Forsidebildet er fra Vårnesbekken nå i 

høst! Ikke særlig oppløftende. Her gikk det også med en del fisk som var på vei opp for å gyte pga. årstiden. 

Sandefjord kommune har blitt storkommune. Vi har pr.dato ikke total oversikt over alle bekkene i den nordre 

delen av kommunen, men det jobbes med det.  

Et annet problem er den økende mengden med hegrer i bekkene. Nå er det for så vidt naturlig med hegre i en 

bekk, men antallet har økt betraktelig de siste årene og er utvilsomt en faktor av flere, som har en innvirkning 

på ørretbestanden. Mildere vintre med isfrie bekker gjør at Hegra også bruker bekkene som matfat i denne 

perioden. Da er det kun yngel som er å finne her. Frosk og annet på menyen har tatt seg en vinterlur. En hegre 

trenger ca. 400gr. mat pr. døgn for å opprettholde energibalansen. Selv om vi tar høyde for at de individene 

som har spesialisert seg på bekkene, inntar halvparten av føden i andre habitater og av annen 

artssammensetting enn ørret, ender vi likevel opp med et inntak på ca. 20 -30 ørretyngel pr. døgn pr. fugl. Det 

blir 750 stk. i løpet av en måned. Har man 5 -6 hegrer stående fast i en bekk, forsvinner minst 4000 yngel ut av 

bekken pr. mnd. I hekkeperioden og milde vinterperioder vesentlig  mer. Vi har 16 hovedvassdrag i Sandefjord 

kommune, pluss en del mindre sidevassdrag. Hegra bruker bekkene i alle fall 7 måneder i året. Da er det jo 

bare å bruke kalkulatoren. En ny observasjon i år er at Hegra også står fast på gyteområdene og plukker 

mindre hanfisker.  Sffal vil nå prøve å få på plass en studie for å kartlegge problemet. Den vil da også omfatte 

Hegra som vertsdyr for spredning av parasitter. Så får vi se på hvilke tiltak som kan være aktuelt å teste ut for 

å begrense omfanget. Man skal heller ikke glemme mellomskarvens inntog i den norske faunaen. Danske 

undersøkelser viser at den tar godt for seg av utvandrende smolt i brakkvannsområdene. Alle disse 

elementene, sammen med et økende sportsfiske etter sjøørreten, gir helt klart et sterkt press på 

sjøørretbestandene våre. Det er derfor svært viktig at bekkene og gyteområdene er intakte. 

               

Marumbekken 2018. Tørken tok det meste av  Kjempespringfrø skaper gjengroing i bekkene.                                                                      

yngelen igjen, kommende klimaproblem ?                           Vi har problemer med flere prøvestasjoner. 

Side 2. 

 



Kultiveringstiltakene fra vår side fortsetter som før. Vi har i år lagt ut 160 tonn gytegrus. Ca. 10 tonn er 

supplert ut i Virikbekken, 60 tonn er lagt ut i Haslebekken nord for brua ved Gjekstadbakken og 90 tonn er lagt 

ut i Istrevassdraget. Vi har videre 15 tonn lagret i storsekk for bruk til mindre prosjekter. Sjøørreten tar raskt i 

bruk de nye og restaurerte gyteområdene. Dessverre har vi registrert svært få gytegroper i år. Pågangen av 

gytefisk har vært svært dårlig, hvilket kan ha årsaker som beskrevet. Vi har heller ikke hatt noe ordentlig flom i 

høst. Vi har imidlertid påbegynt et registreringsarbeid og holder på med å lage et kartverk hvor alle egne og 

fylkesmannens prøvestasjoner for vannkjemi er lagt inn. Likeledes el.fiskestasjoner og stasjoner for uttak av 

bunndyrsprøver. Dette blir klart medio januar 2019 og vil da også være tilgjengelig for kommune, 

fylkeskommune og fylkesmannen. Vi har videre merket og målt opp registreringsområdene for telling av 

gytegroper. Registreringene vil bli fulgt opp årlig, slik at vi kan sammenligne de årlige variasjonene. Følgende 

er registrert i år: ( groper hvor hunfisk visuelt er observert gravende ). 

Årstall Bekkenavn                                                   Strekklengde m. Antall gytegroper 

2018 Marumbekken  nord                                        180 m 13 

2018 Marumbekken syd 280 m 0 

2018 Virikbekken nord  250 m 12 

2018 Virikbekken syd 150 m 9 

2018 Brønnumbekken nord 300 m 4 

2018 Brønnumbekken syd             ( ikke reg. i år ) 150 m  

2018 Djupsundbekken   80 m 8 

2018 Haslebekken nord 160 m 4 

2018 Hybbestad nord    ( Istrevassdraget ) 550 m 8 

2018 Hybbestad sør       ( Istrevassdraget ) 350 m 8 

2018 Lindhjem nord       ( Istrevassdraget )   50 m 6 

2018 Lingum                    ( Istrevassdraget ) 200 m 5 

2018 Himberg                  ( Istrevassdraget ) 200 m 5 

2018 Grisebekken           ( Istrevassdraget ) 200 m 2 

2018 Håkestad nord       ( Istrevassdraget ) 190 m 5 

2018 Slottet                     ( Istrevassdraget ) 430 m 12 

 

Rovebekkens venner har lagt ut ca. 90 tonn gytegrus i år. Her er det registrert 14 gytegroper på 

registreringsstrekket. Rovebekkens venner har også fått med nærmiljøutvalget på laget og Helgerød skole 

bruker bekken i naturfag timene. Dette er en mal vi tenker kan brukes både på Virik, Store Bergan og 

Unneberg skole.                       

Sandefjord JFF har etter eget ønske tatt ansvar for Unnebergbekken.  Vi har pr. dato ingen info herfra.       

Det er i år gjort en vesentlig jobb med å rydde trær som har falt ut i bekkene og som lager opphopninger i 

vannveiene. Videre har kommunen fjernet en beverdemning i Haslebekken og en grunneier i Stokke har gjort 

det samme i Vårnesbekken. Det ser ut som stadig flere bevere forsøker å etablere seg i de kystnære bekkene i 

kommunen. Vårnesbekken har imidlertid flere utfordringer å løse. Det bør taes kontakt med grunneiere for å 

få ryddet litt opp i nedfallsvirke og hogst, som stenger vannveien flere steder. Vi har også hatt kontakt med 

Store Bergan Idrettslag ved skigruppa og hvor vi har fått til et samarbeid rundt dette med rydding i 

Marumbekken , når det er behov for det. Dette er noe Sffal ser på som en meget velkommen gest fra 

idrettslaget. Det vil videre bli lagt ned et nytt rør i Virikbekken, rett øst for Brønnum gård. Denne får nesten 

40% større dimeter enn nåværende og blir lagt ned i selve bekkebunnen. Man letter således oppgangen for 

gytevandrende fisk, da nåværende kulvert ligger noe høyt og får en spyleeffekt ved flom. Man skal også fjerne 

en eldre delvis sammenfalt kulvert ca. 150 meter lenger nord i bekken. Vi har fått til et godt samarbeid med 

grunneiere og kommunen når det gjelder hele Virik  / Marumområdet. Dette er en stor fordel når det gjelder 

forvaltningen av de 3 bekkene i området. 
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Røret som skal byttes ut i Virikbekken. Nytt rør får        Den totale kantsonebredden bør gi plass til bruk av           

40% større diameter og blir lagt ned i bekkebunnen.     maskiner ved tiltak. Da kommer man ikke i konflikt      

Reduserer spyleffekten ved flom, letter oppgangen.     dyrkingsa realene og er ikke avhengig av årstidene.  

 

      

Beverdemning i Vårnesbekken. Kommunen kan gi  Her har både fallvirke og hogst blitt liggende igjen             

tillatelse til fjerning av beverdammer.                           i bekken. Grunneier bør pålegges opprydding. 

Vi mener at kommunen i større grad bør kunne pålegge grunneiere å holde vannveiene åpne. Jfr. Laks og 

innlandsfiskelovens § 1 og 7. Kommunen bestemmer også krav til bredde på kantsonene lang vassdragene.   

Jfr. Vannressursloven § 11.Den totale bredden på kantsonen bør være så bred at den gir mulighet til 

bearbeiding med maskiner, uten å komme i konflikt med dyrkingsarealene - dvs. minimum en traktorbredde. 

Kantsonen vil da også være en fangsone mot avrenning fra jordarealene. Bekkekantene bør replantes der den 

mangler vegetasjon. Dette vil være med på å binde selve bekkekanten og hindre erosjon. Trær gir skyggesoner 

både ut i selve bekken og lags bekkekanten. Dette kan også være positivt for å minske veksten av 

kjempespringfrø.  Beplantning og vedlikehold av trevegetasjonen i bekkekantene vil i liten grad skape 

skyggesoner ut på dyrkingsarealene ved etablering av bredere vegetasjonssoner. Dette kan heller ha en 

positiv effekt med tanke på vind.          

Side 4. 



               

Slik vil vi se kantsonene. Fanger også avrenning               Pløying helt ut i bekkekanten skaper erosjon og                                                                           

av næringsstoffer fra  landbruket.               øker avrenning av næringstoffer fra landbruket.   

I Bugårdsdammen er det satt ut gjedde ulovlig. Dette har vært kjent i lengre tid. Ved siden av dette har 

vedlikeholdet av fiskesperra i utløpet vært misligholdt av ansvarlig myndighet i flere år. Blant annet har deler 

av sperra vært fjernet, for å slippe å samle opp løv, som samles foran inntaket i høstperioden. Dette har ført til 

at gjedde og abbor har migrert nedover i vassdraget og ned i Virikdammen, som i utgangspunktet skal være en 

fiskefri amfibiedamm. Herfra har fisken vandret videre nedover i den delen av vassdraget som er 

sjøørretførende. Sffal el.fisket oppstrøms og nedstrøm Virikdammen i våres for å få en oversikt over 

situasjonen. Resultatene var nedslående. Det er registrert gjedde helt ned til 150meter syd for brua ved Virik 

skole. Ny sperrer ble montert høsten 2018. Det er også satt på løvsperrer for å lette oppsamlingen av løv i 

høstperioden. 1 indre sperre er også montert. I tillegg skal det monteres en indre sperre til med maskevidde 

1mm. Dette vil forhåpentlig også hindre årsyngel og rogn å vandre / drive nedover i vassdraget. Bunnen av 

utløpskanalen er av betong og ristene går helt ned til dekket. Kommunen har stått for prosjektet etter påtrykk 

fra Sffal. Kommunen skal stå for vedlikeholdet og overvåkningen fremover. 

    

Gjedde og abbor fra opp og nedstrøms Virikdammen.              Ny sperre med løvfangere i Bugårdsdammen.  
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Prosjektet med Virikvassdraget og gjedda er imidlertid ikke avsluttet. Her har kommunen et vesentlig ansvar, 

selv om det ikke er kommunen selv som har sluppet ut gjedde dammen. Dette er hjemlet i flere lover. 

Kommunen har også fjernet både indre og en av de ytre ristene fra sperreanordningen, for å slippe å fjerne 

løv fra systemet om høsten. Dette er gjort, selv om man har vært klar over faren for spredning av uønska arter 

nedover i vassdraget. I tillegg til den negative påvirkningen dette har fått for den anadrome delen av 

vassdraget, har selvfølgelig også Virikdammen blitt migrert av gjedde og abbor. Virikdammen ble i sin tid 

restaurert av kommunen, hvis formål var å etablere en fiskefri amfibiedam med tanke på rødlista arter. Sffal 

er i dialog med kommunen og grunneiere vedr. en plan for hele vassdraget. Bugårdsdammen og Virikdammen 

blir sentral i en slik plan, da det er herfra artene spres. Hele vassdraget, samt deler av Brønnumbekken og 

Marumbekken må også el.fiskes, i håp om å få luket ut gjedda. Virikdammen må tømmes for vann. Det bør 

gjøres undersøkelser vedr. saltgehalten i de nedre delene av Istrevassdraget med tanke på abbor og gjeddas 

overlevelsesevne. En av problemstillingene er at Virikbekken helst bør el. fiskes i august, etter yngelen har 

klekket og fått vokst seg litt til. Dammen bør helst tømmes etter amfibiene har gått i dvale, altså sent på 

høsten. El.fiske vil da komme i konflikt med gytevandringen. Det er altså noen utfordringer med et slikt 

prosjekt. Et alternativ er at det gjøres en miljøDNA analyse av Virikdammen for å se om det overhode er 

salamander igjen i systemet, etter at gjedde og abbor har levd her i flere år. Det samme kan også gjøres i de 

nedre delene av Istrevassdraget. Ut i fra resultatene fra dette arbeidet, vil det være lettere å sette opp en 

plan. Er det tomt for amfibier i Virikdammen, kan denne tømmes uten å ta hensyn årstid og bekkeløp kan da 

el.fiskes i august. Stor salamander kan gjennutsettes for å bygge opp en ny bestand. Et spørsmål som 

imidlertid melder seg, er hvorvidt det er hensiktsmessig å prioritere Virikdammen som fiskefri amfibiedamm. 

Burde man muligens heller gjøre tiltak som gir ål, som også er rødlista, bedre muligheter til å nå både 

Virikdammen og Bugårsdammen, slik at arten igjen kan bruke sine tidligere habitater i sin oppvekstperiode. Vi 

usikre på om det finnes ål i dammene pr. dato. Denne muligheten hindres sannsynlig pga. etablerte grusveier 

på steder ålen må vandre ut av bekken for å forsere hinder. Man fant mye ål rett nedstrøms Virikdammen 

under el.fisket, men ingen ting oppstrøms.                                                                                                                                                         

Det kan videre være aktuelt å bygge opp mindre terskelfall i Brønnumbekkens utløp mot Virbekken og det 

samme i Marumbekkens utløp. Dette kan også gjøres i Istrevassdraget rett syd for kulverten under riksvei 170, 

nord for Runddansen. Skulle en lignende situasjon på ny skje i Virikvassdraget, har man i alle fall sikret at 

spredning ikke skjer oppover i sidebekkene og Istrevassdraget. Bugårdsdammen vil nok være nøtta i en 

totalplan, men vi kan leve med situasjonen her så lenge fiskesperra vedlikeholdes og den indre fiskesperra blir 

montert før eventuell tømming av Virikdammen og el.fiske, samt vårgytingen i 2019. Vedlikehold og oppsyn 

med sperra i Bugårdsdammen må under alle omstendigheter få kommunalt innarbeidede rutiner, dersom den 

skal fungere. Kommunen sitter i så tilfelle med nøkkelen til en plan, vedrørende problematikken gjeldene de 

to dammene.                                                                                           

Haslebekkens nordre del har som nevnt fått 60 tonn med gytegrus i år. Dette er gyteområdene i bekken og 

ble lagt ut av Sffal på grunnlag av en rapport Sffal gjorde for kommunen i 2017. Rapporten ligger tilgjengelig 

på vår hjemmeside www.sffal.no                                             

Det er å håpe vi kan få kommunen med på et prosjekt som forskjønner området og kvaliteten i de nedre deler 

av bekken.  Her har man både industri, bebyggelse og kyststi. Kommunen er grunneier på området.       

   

 Haslebekken med åpne grøfter fra industriområdet.      Grønnstruktur i urbane og tettbebygde områder ?     

Side 6.  

http://www.sffal.no/


Vi startet opp med merking av sjøørret i 2016. Guttorm Christensen fra Akvaplan Niva er faglig leder. Som 

fangstredskap blir det brukt ei storruse. Denne blir plassert ca. 75 meter nord for brua over til Storøya. Man 

fanger da sjøørret som er på vei ut i sjøen etter gyting. Utløpet av Istreelva, som også omfatter Marum, 

Brønnum og Virikbekken, renner gjennom et større deltaområdet som ligger tørt ved lavland.  Djupålen synes 

derfor tydelig og møter sjøen ut ca. 100 meter syd for brua over til Storøya, ved lav vannstand.  Djupålen går 

under brua som nevnt. Rusa er derfor strategisk plassert for å fange fisk fra hele vassdraget, både den delen 

vassdraget som renner i Larvik kommune og den delen som renner i Sandefjord kommune. 

Årets fangst var omtrent som forventet, da man i forkant hadde observert svært lite fisk på bekkene. Rusa 

fungerte imidlertid meget bra, etter vesentlig forbedringer fra erfaringene i fjor. Den ble også satt ut vesentlig 

lenger nord i kilen enn året før, hvilket minsket problemet med rusk og rask i både ledgarn og selve rusa.  

Kun 17 fisk ble merket i år og rusa sto kun ute i en uke tid pga. lite observasjoner av fisk på bekken som nevnt. 

Totalt er det merket fisk 88 fisk og det er registrert 4 gjenfangster så langt. Den største på over 70 cm. 

Gjenfangstene strekker seg fra Viksfjord til inne i Mefjorden. Se evnt. kart på vår hjemmeside – www.sffal.no  

Hjemmesiden har også info vedr. applikasjonen FANGST. Det er via appen også registrert flere fangster av 

sjøørret av sportsfiskere i området Horten – Larvik i år, som ikke er merket. Appen fungerer da som en ren 

fangstrapportering. Dette gir oss et blide på hvor mye som taes opp som mat og hvor mange som settes ut 

igjen. I følge rapportene så langt er mesteparten av oppfisket fisk er satt ut igjen. Desto flere sjøørretfiskere 

som bruker applikasjonen -  desto bedre statestikk på uttaket av sjøørret innenfor gitte områder vil man få. 

Mer opplysning ligger på vår hjemmeside. 

Sffal bruker floymerker i sitt lokale prosjekt. Et floymerke er et lite plastmerke med et unikt nummer og en 

epostadresse. Merket settes inn i fisken like under og i bakkant av ryggfinna. Sportsfiskere som får fisk med et 

slikt merke, kan sende opplysninger om fisken til oss via mail eller applikasjonen Fangst. Applikasjonen er 

utviklet av Sffal og kan også brukes i andre prosjekter og av andre aktører. Den kan også brukes som ren 

fangstrapportering, for eks. ved kartlegging av antall sjøørreter som fanges innenfor et spesifikt område over 

en tidsperiode. Som sportsfisker kan den også brukes som en personlig fangstjournal ved å legge inn en sin 

egen epostadresse. Applikasjonen blir også brukt av Norges Miljø og Biovitenskapelig Universitet – NMBU og 

Akvaplan Niva. 

Vi har også bidratt med tjenester i Gyroprosjektet. I tillegg til et floymerke, får fiskene i dette prosjektet 

operert inn en sender i buken. Signaler fra denne fanges opp av en mottager. Dette for å se om gyroinfisert 

fisk fra Drammen, Lier og Sandeelva kan vandre ned mot Aulivassdraget og Nummedalslågen.  Det er plassert 

mottagere lags hele kysten fra Drammensfjorden ned til Larvik. I området ute ved Storøya har prosjektet hatt 

2 loggere plassert.  

 

               

 Fra merkeprosjektet i Istrevassdraget.          Floymerke Sffal.                           Sender og logger.      
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SFFAL har sammen med Nina v/ Tor Atle Moe utført en MiljøDNA analyse av Goksjø i 2018. Tiltaket ble også 

tilrettelagt som et kurs, slik at man ved andre anledninger og behov, kan ta ut disse prøvende selv. Tiltaket ble 

gjennomført etter bekymringsmeldinger fra Goksjø grunneierlag om mistanke om fremmede arter i vannet. 

Goksjø grunneierlag har også tatt kontakt, samt hatt et møte med Sandefjord kommune, for å se om man 

sammen kan få på plass en forvaltningsplan for vannet. Sffal vil bidra i en slik plan.       

Goksjø har fått en total forandring av artssammensettingen de siste årene og er nå preget av overbefolkning 

av blant annet mort. Tusenbrødre ( abbor ) preger også vannet. Vi snakker her om enorme mengder. Ref. 

Horten Natursenter. En av årsakene kan være et alt for hardt fiske etter predatorfisk som gjedde og større 

abbor. Abbor blir fiskespisere ved ca. 15 cm. lengde. Selv om det skal løses inn fiskekort i vannet for å fiske, er 

det en kjensgjerning at grunneierlaget ikke har hatt noe oppsyn for å ivareta dette. Vi vet det har vært et 

sterkt fiskepress på gjedde og abbor fra en viss gruppe fiskere og at det er brukt ulovlig redskap i denne 

aktiviteten. Sannsynligvis er det også flere årsaker som har skapt ubalansen. Sffal har beregnet at man må 

fiske ut mellom 40 -60 tonn fisk over en periode på 2 -3 år for å igjen å få vannet i balanse. Det innebærer 

også at gjedde og større abbor bør settes ut igjen i et slikt prosjekt, samt restriksjoner og størstemål. 

Problemstillingen er muligens mer alvorlig enn de fleste tenker seg. Goksjø er en del av et anadromt vassdrag. 

Man har 2 lasks og sjøørretførende elver som renner inn i Goksjø – Skorgeelva og Storelv. Hagenes eller 

Verkeselva renner ut av vannet og møter Svartåa ved Skolihølen, før hele vassdraget ( Hagenesvassdraget ) 

munner ut i Åsrumvannet i Larvik kommune. Her munner det hele ut i Nummedalslågen ved Sundet bro. 

Nummedalslågen er et nasjonalt laksevassdrag, hvilket da også omfatter sidevassdragene som nevnt. 

Nasjonale laksevassdrag er underlagt et strengere forvaltningsregime enn vanlige anadrome vassdrag. Dette 

er nedtegnet i St.p. nr. 32. Skorgeelva og Svartåa har fiskesperrer som hinder gjedde og annen forseringssvake 

arter å migrere oppstrøms. Man bør imidlertid se nærmere på muligheten for en oppgradert plan for hele 

vassdraget. Nøkkelen ligger hos grunneierlaget, kommunen og fylkesmannen. 

           

Fra filtreringen av miljøDNA uttakene i Goksjø.                    Totalt tok man ut 6 prøver a. 10 l. 

Tor Atle Mo fra Norsk Institutt For Naturforsking - NINA og Christian Schanche fra SFFAL i konsentrasjon. 

Goksjø grunneierlag, Sandefjord kommune, Fylkeskommunen i Vestfold, Fylkesmannen i Vestfold og 

Sandefjord forvaltningsråd for anadrom laksefisk har støttet prosjektet. Resultatene ventes medio januar 

2018. Erfaringene så langt tilsier at det er svært utfordrende å bruke miljøDNA i hyper-eutrofe innsjøer. 

Analyseresultatene og egen rapport kommer så snart resultatene er på plass. 

Vi har videre påbegynt fangst av mink i vassdragene. Det er innkjøpt 10 feller i tillegg til noen vi har hatt fra før 

av. Kommunen har også gitt tillatelse til fangst på sine områder. Det er allerede fanget flere mink. 

Side 8. 

 



       Sjøørretfiske er blitt svært populært. Det er viktig at bestandene forvaltes riktig.                                                                                                                                                                                                             
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